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Провадження освітньої діяльності у Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ (далі – університет) здійснюється відповідно до 

сертифіката про акредитацію, акта узгодження переліку спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в межах ліцензованого 

обсягу та ліцензії Міністерства освіти і науки України (підготовка фахівців 

освітніх ступенів «молодший бакалавр» за спеціальностями: 053 «Психологія»,                  

051 «Економіка; «бакалавр» за спеціальностями: 081 «Право»,                               

262 «Правоохоронна діяльність», 073 «Менеджмент», 053 «Психологія»,                  

051 «Економіка, 281 «Публічне управління та адміністрування»,                             

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»; 

«магістр» за спеціальностями: 081 «Право»,  262 «Правоохоронна діяльність», 

053 «Психологія», 051 «Економіка, 281 «Публічне управління та 

адміністрування»). 

Правила прийому (далі – Правила) розроблені приймальною комісією 

університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Конституції України, 

законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про засади державної 

мовної політики», «Про Національну поліцію», Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 (далі – Умови), Порядку 

добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до закладів вищої 

освіти  із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів 

для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та 

вищого військового навчального закладу Національної гвардії України, 

затвердженого  наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 

2016 року № 315 (зі змінами у відповідності до наказу МВС від 08.05.2018        

№ 383) (далі – Порядок), наказу МВС України від 09 лютого 2016 року №  90 

«Про затвердження Положення з організації перевірки рівня фізичної 

підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію 

України» (зі змінами), Методичних рекомендацій з організації та проведення 

творчого конкурсу у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, 

які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і 

Національної поліції України, Методичних рекомендацій з організації та 

проведення оцінки рівня фізичної підготовленості у закладах вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для 

Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України. 

Зміни до цих Правил затверджуються Вченою радою університету. 

Дані Правила прийому діють протягом календарного року. 

У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях: 

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 вступника 
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допускається до участі в конкурсному відборі або до інших вступних 

конкурсних 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 подачі (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 

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; 

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, крім 

осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому 

для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання 

яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її 

проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 

червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 

липня 2016 року за № 907/29037 (далі - наказ № 697); 

конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція закладу вищої освіти 

(відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, структурного 

підрозділу закладу вищої освіти, який знаходиться в іншому населеному пункті, 

аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) 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 

(освітньо-кваліфікаційного рівня). 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 Умов та Правил прийому; 
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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 закладу вищої освіти; 

небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не 

надаються місця для навчання за кошти державного або регіонального бюджету 

(за державним або регіональним замовленням); 

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю 

зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно 

до цих Умов та 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 Умовами на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні 

пропозиції на основі повної загальної середньої освіти. Правилами прийому до 

закладу вищої освіти на певну конкурсну пропозицію творчий залік може бути 

виключений з переліку обов'язкових вступних випробувань; 

творчий конкурс - форма вступного випробування для вступу для 

здобуття ступеня молодшого бакалавра, 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 Умовами та 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; 
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термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про 

зайнятість населення"; 

інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про 

вищу освіту". 

 

І. Загальні положення 

 

1. Університет оголошує прийом на підготовку фахівців освітніх ступенів 

(далі - ступенів) молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, освітнього ступеня 

доктора філософії, доктора наук (додаток 1). 

2. Фінансування підготовки фахівців в університеті здійснюється:  

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням; 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. 

3. На навчання до університету приймаються громадяни України, 

іноземці та особи без громадянства на основі повної загальної середньої освіти 

або відповідних ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) для здобуття вищої 

освіти за ступенями бакалавра,  магістра, освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії. 

На навчання до університету для здобуття вищої освіти відповідного 

ступеня за денною та заочною формами навчання приймаються: 

1) ступеня молодшого бакалавра – особи, які здобули повну загальну 

середню освіту; 

2) ступеня бакалавра – особи, які здобули повну загальну середню освіту 

або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь бакалавра;  

3) ступеня магістра – особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);  

4) ступеня доктора філософії – особи, які здобули ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста); 

5) ступеня доктора наук – особи, які здобули ступінь доктора філософії 

(кандидата наук). 

Університет приймає на навчання осіб, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста для 

здобуття ступенів бакалавра, магістра в межах державного замовлення та 

ліцензованого обсягу. 

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. 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс (нормативний строк 

навяання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання).  

4. Прийом до університету на всі ступені здійснюється на конкурсній 

основі незалежно від джерел фінансування. 

5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на 

конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь 

вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету. 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним 
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замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за 

другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти:  

якщо за станом здоров'я вони втратили можливість виконувати службові 

чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується 

висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, 

передбачених законом; 

 якщо вони мають направлення на навчання, видане державним 

(регіональним) замовником відповідно до законодавства.  

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного 

бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно 

здобувати вищу освіту у університеті за тим самим ступенем освіти за умови 

відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з 

підготовки фахівців, відповідно до законодавства. 

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території 

або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття 

певного освітнього рівня в університеті за рахунок коштів державного бюджету 

або за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з наданням місць у 

гуртожитках на час навчання. 

6. Особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, 

яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які 

перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої 

освіти нарівні з громадянами України, за винятками, встановленими 

законодавством. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти 

державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом 

Міністрів України. 

7. Усі особи, які здобувають вищу освіту в університеті, мають рівні 

права та обов’язки. 

8. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, 

надається 150 місць. Місця в гуртожитку надаються в першу чергу особам, які 

проживають за межами Дніпропетровської області. Умови проживання: кімнати 

для 2-3 осіб із санітарним блоком, забезпечені меблями. На кожному поверсі є 

кухня з приміщенням для харчування. Зазначені умови проживання 

відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. 

Поселення в гуртожиток студентів відбувається відповідно до Правил 

внутрішнього розпорядку в гуртожитках ДДУВС (додаток 1 до наказу ДДУВС 

від 11 грудня 2014 року № 466) при наявності вільних місць. 

9. Підготовка фахівців на денній формі навчання за кошти державного 

бюджету в університеті проводиться на підставі контракту про здобуття освіти, 

який укладається між: 

університетом, МВС, та особою, яка навчається, - для МВС; 

університетом, територіальними органами поліції та особою, яка 

навчається, - для Національної поліції України 

10. Особи, які проходять службу в Національній поліції України або 

структурних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України та 
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направляються до університету на період проведення вступних випробувань, 

отримують грошове забезпечення (заробітну плату) у порядку, встановленим 

чинним законодавством. 

11. Обсяги прийому на навчання щороку розподіляються МВС між ЗВО. 

12. Розподіл випускників університету, які здобувають освіту на денній 

формі навчання за державним замовленням, здійснюється комісією з 

персонального розподілу з урахуванням інтересів служби, відповідно до 

набутої кваліфікації, спеціальності та спеціалізації. 

Розподіл та призначення випускників університету на посади нижчі, ніж 

ті, які вони займали до вступу на навчання, забороняються. 

Протоколи засідання комісії з персонального розподілу випускників 

університету затверджуються Міністерством внутрішніх справ України 

відповідно до пропозицій, наданих Національною поліцією України. 

 

 

II. Організація прийому до університету 

 

1. Організацію прийому вступників до університету здійснює приймальна 

комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її 

головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну 

комісію, затвердженим Вченою радою університету відповідно до Положення 

про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом 

МОН України від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про приймальну 

комісію університету оприлюднюється на веб-сайті Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 

Графік роботи приймальної комісії: 

понеділок-п’ятниця – з 9.00 до 18.00, 

субота – з 9.00 до 13.00, 

неділя – вихідний; 

з 13 травня по 03 червня, 17 червня по 25 червня та з 02 липня по 30 

серпня 2018 року – з 9.00 до 18.00 без вихідних. 

2. Ректор університету забезпечує дотримання законодавства України, у 

тому числі Умов, Правил прийому до ДДУВС, а також відкритість та 

прозорість роботи приймальної комісії. 

3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу ректора університету та /або 

виконання процедур вступної кампанії. 

4. Усі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішуються 

приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії 

оприлюднюються на веб-сайті університету, як правило, в день прийняття, але 

не пізніше дня, наступного після прийняття. 
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III. Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання 

 

1. На навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра 

приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників (вступних 

екзаменів) з урахуванням середнього бала документа про повну загальну 

середню освіту. 

У разі вступу на навчання за державним замовленням для здобуття 

ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою 

за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників, 

творчого конкурсу, вступного іспиту – оцінювання рівня фізичної 

підготовленості з урахуванням середнього бала документа про повну загальну 

середню освіту. 

2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра університет приймає на 

другий курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні 

місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста, освітній ступінь бакалавра (за іншою спеціальністю).  

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, бакалавра (за іншою спеціальністю) для здобуття ступеня 

бакалавра здійснюється за результатами фахового вступного випробування та 

додаткового вступного випробування, окрім випадків передбачених розділом 

XI цих Правил  (додаток 1). 

Особи, які вступають до університету для здобуття ступеня бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на ту саму або 

споріднену в межах галузі знань спеціальність, можуть зараховуватися на 

третій курс (з нормативним строком навчання) за результатами фахового 

вступного випробування, окрім випадків передбачених розділом XI цих Правил 

(додаток 1). 

3. На навчання для здобуття ступеня магістра до університету 

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

кваліфікаційний рівень спеціаліста) (додаток 1). 

Особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття 

ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового                                 

вступного випробування з урахуванням середнього бала відповідного диплома 

(додаток 1). 

Середній бал для зазначених категорій вступників розраховується: 

1) як середнє арифметичне оцінок з дисциплін, які виставлені у додатку 

до атестата, у тому числі й оцінок за атестацію; 

2) як середнє арифметичне оцінок з дисциплін, які виставлені у додатку 

до диплома, з дисциплін, формою контролю з яких є екзамен, залік, 

диференційований залік, у тому числі й оцінок за атестацію. 

Формула для обчислення середнього бала: 

(О1+О2+…О20):ЗК=СБ 

де: 
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О1+О2+…О20 – оцінки у додатку до атестата чи додатку до диплома; 

ЗК – загальна кількість відповідних оцінок у додатку до атестата чи 

додатку до диплома. 

Оцінки, які виставлені у 5-бальній, 100-бальній шкалі та шкалі EСTS 

переводяться у 12-бальну шкалу наступним чином: 

 

Оцінка у 5-

бальній шкалі 

Оцінка у 

шкалі EСTS 

Оцінка у 

100-бальній шкалі 

Оцінка у 12-

бальній шкалі 

Відмінно (5) А 90 12 

 

Добре (4) 

 

В 

 

 

83 

 

9 

 

Задовільно 

(3) 

 

D 

 

 

68 
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За 60-бальною шкалою середній бал переводиться у 12-бальну шкалу за 

таблицею відповідності середнього бала (додаток 2). 

За 12-бальною шкалою середній бал переводиться у 200-бальну шкалу за 

таблицею відповідності середнього бала (додаток 3). 

Університет зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання 

вступниками вимог, визначених розділами ІV,VI та пунктом 1 розділу XI цих 

Правил. 

4. Відповідно до раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного 

рівня), фахової спрямованості та специфіки підготовки для МВС та 

Національної поліції України, приймаються:  

1) на денну форму навчання за державним замовленням:  

особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 30 років;  

особи молодшого і середнього складу поліції, які мають освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «Право»;  

особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра; 

особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра і стаж 

роботи на керівній посаді не менше 2 років; 

особи середнього і вищого складу поліції, які мають ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста); 

особи середнього і вищого складу поліції, які мають ступінь доктора 

філософії (кандидата наук); 

цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, закладах, 

що належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і 

мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста); 

цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, 

організаціях, що належить до сфери управління МВС або Національної поліції 

України, і мають ступінь доктора філософії (кандидата наук); 

2) на заочну форму навчання за державним замовленням:  

особи молодшого складу поліції, які мають повну загальну середню 

освіту; 

цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, закладах, 
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що належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і 

мають повну загальну середню освіту; 

особи молодшого і середнього складу поліції, які мають освітньо- 

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «Право»; 

цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, 

організаціях, що належать до сфери управління МВС або Національної поліції 

України, і мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за 

спеціальністю «Право»; 

особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста); 

особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра та стаж 

роботи на керівній посаді не менше 2 років; 

цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, закладах, 

що належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і 

мають ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста); 

особи середнього і вищого складу поліції, які мають ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста); 

цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, закладах, 

що належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і 

мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). 

5. Вік кандидатів на навчання обчислюється станом на 31 грудня року 

вступу до ВНЗ. 

6. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до університету 

приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста) (додаток 5). 

 

 

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, фахові випробування, 

творчий конкурс, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на 

основі повної загальної середньої освіти, на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, бакалавра проводиться в такі строки: 

 
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання 

За державним замовленням 

Закінчення прийому особових  

(навчальних) справ  
01 липня 2019 року  29 липня 2019 року  

Реєстрація вступників 10 липня 2019 року 07 серпня 2019 року 

Проведення вступних іспитів, 

творчого конкурсу  
11 липня – 16 липня             

2019 року 

07 серпня – 10 серпня             

2019 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

 

17 липня 2019 року 

 

12 серпня 2019 року 

Терміни зарахування вступників  

19 липня 2019 року 

не пізніше  

20 серпня 2019 року 
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Виключення зарахованих 

вступників із конкурсу на інші 

місця державного замовлення 

 

не пізніше  

20 липня 2019 року 

 

- 

 

Термін проведення додаткового 

конкурсного відбору 

 

до 15 вересня 2019 року 

 

За кошти фізичних або юридичних осіб 

Початок реєстрації електронних 

кабінетів вступників та 

завантаження додатків документів 

про повну загальну середню освіту 

01 липня 2019 року 01 липня 2019 року 

Закінчення реєстрації електронних 

кабінетів вступників 

о 18.00 годині 

25 липня 2019 року 

о 18.00 годині 

22 серпня 2019 року 

Початок прийому заяв та 

документів у паперовій або 

електронній формі 

з 10 липня 2019 року з 10 липня 2019 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які вступають 

на основі співбесіди, вступних 

іспитів та  творчого конкурсу  

о 18.00 годині 

16 липня 2019 року 

о 18.00 годині 

16 липня 2019 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів для вступу на основі 

ОКР «молодший спеціаліст» 

о 18.00 годині 

22 липня 2019 року  

о 18.00 годині 

22 липня 2019 року  

Закінчення прийому заяв у 

паперовій або електронній формі 
о 18.00 годині 

22 липня 2019 року 

о 18.00 годині 

09 серпня 2019 року 

Проведення університетом 

співбесіди 
17 липня – 19 липня 

2019 року 

17 липня – 19 липня 

2019 року 

Проведення університетом 

вступних іспитів 

17 липня – 22 липня 

2019 року 

17 липня – 22 липня 

2019 року 

Строки проведення університетом 

творчого конкурсу для вступу на 

навчання за спеціальністю                  

262 «Правоохоронна діяльність» 

17 липня – 22 липня 

2019 року 

17 липня – 22 липня 

2019 року 

Строки проведення університетом 

фахових вступних іспитів  для 

вступу на основі ОКР «молодший 

спеціаліст» 

23 липня – 30 липня            

2019 року 

23 липня – 30 липня            

2019 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 
не пізніше 12.00 

01 серпня 2019 року 

не пізніше 12.00 

10 серпня 2019 року 

Термін виконання вступниками 

вимог до зарахування  до 09 серпня 2019 року до 28 серпня 2019 року 

Терміни зарахування вступників  не пізніше 24 серпня  2019 

року 

29 серпня  2019 року 

Формування та внесення до ЄДЕБО 

наказів про зарахування вступників 

додаткового конкурсного відбору  

до 18.00 години 19 вересня 2019 року 
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2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить 

університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на 

основі вищої освіти за іншою спеціальністю для здобуття ступеня магістра, на 

основі ступеня бакалавра, (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для 

здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії для кандидатів на навчання за державним 

замовленням для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 

262 «Правоохоронна діяльність 

 

Етапи вступної кампанії 
Заочна та денна форми 

навчання 

Закінчення прийому особових (навчальних) справ кандидатів  07 серпня 2019 року 

Реєстрація кандидатів на навчання 17 серпня 2019 року 

Проведення вступних випробувань 18 серпня – 22 серпня 

2019 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше  

12.00 години  

23 серпня 2019 року 

Термін виконання вступниками вимог до зарахування  не пізніше  

27 серпня 2019 року 

Терміни зарахування вступників не пізніше  

12.00 години  

28 серпня 2019 року 

Термін проведення додаткового конкурсного відбору до 15 вересня 2019 року 

 

Етапи вступної кампанії для кандидатів на навчання за державним 

замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» 

 
Етапи вступної компанії Денна та заочна форми навчання 

Реєстрація для складання єдиного 

фахового вступного іспиту з іноземної 

мови та єдиного фахового вступного 

випробування  

13 травня 2019 року – 

03 червня 2019 року 

13 травня 2019 року – 

03 червня 2019 року 

Реєстрація для складання додаткового 

вступного випробування для осіб, які 

вступають на основі диплома, здобутого 

за іншою спеціальністю 

13 травня 2019 року – 

30 травня 2019 року 

13 травня 2019 року – 

30 травня 2019 року 

Проведення додаткового вступного 

випробування для осіб, які вступають на 

основі диплома, здобутого за іншою 

спеціальністю 

 

31 травня 2019 року 

 

31 травня 2019 року 

Початок прийому заяв та документів 

вступників які вступають на основі 

вступних іспитів 

17 червня 2019 року 17 червня 2019 року 

Закінчення прийому заяв та документів 

вступників, які вступають на основі 

вступних іспитів 

25 червня 2019 року 25 червня 2019 року 

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року 10 липня 2019 року 
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вступників 

Закінчення прийому особових 

(навчальних) справ кандидатів  

02 серпня 2019 року  

Закінчення прийому заяв та документів 

вступників, які вступають на основі 

результатів єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови та єдиного фахового 

вступного випробування 

23 липня 2019 року 23 липня 2019 року 

Проведення єдиного фахового вступного 

іспиту з іноземної мови 

 
02 липня 2019 року  

 
02 липня 2019 року  

Проведення єдиного фахового вступного 

випробування 

 
04 липня 2019 року 

 
04 липня 2019 року 

Проведення додаткового вступного 

випробування для осіб, які вступають на 

основі диплома, здобутого за іншою 

спеціальністю і вже складали єдиний 

вступний іспит та єдине фахове вступне 

випробування 

05 липня 2019 року – 

26 липня 2019 року 

05 липня 2019 року – 

26 липня 2019 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників  

05 серпня 2019 року 05 серпня 2019 року 

Термін виконання вступниками вимог до 

зарахування  

не пізніше 12.00 

12 серпня 2019 року 

не пізніше 12.00 

12 серпня 2019 року 

Терміни зарахування вступників до 29 серпня 2019 року до 29 серпня 2019 року 

Формування та внесення до ЄДЕБО 

наказів про зарахування вступників 

додаткового конкурсного відбору  

 

 

до 18.00 години 19 вересня 2019 року 

 

 

 

Етапи вступної кампанії для кандидатів на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальностями 053 «Психологія», 051 «Економіка, 281 «Публічне 

управління та адміністрування») 

 
Етапи вступної компанії Денна та заочна форми навчання 

Реєстрація для складання єдиного 

фахового вступного іспиту з іноземної 

мови  

13 травня 2019 року – 

03 червня 2019 року 

13 травня 2019 року – 

03 червня 2019 року 

Реєстрація для складання додаткового 

вступного випробування для осіб, які 

вступають на основі диплома, здобутого 

за іншою спеціальністю 

13 травня 2019 року – 

30 травня 2019 року 

13 травня 2019 року – 

30 травня 2019 року 

Проведення додаткового вступного 

випробування для осіб, які вступають на 

основі диплома, здобутого за іншою 

спеціальністю 

 

31 травня 2019 року 

 

31 травня 2019 року 

Початок прийому заяв та документів 

вступників які вступають на основі 

вступних іспитів 

17 червня 2019 року 17 червня 2019 року 

Закінчення прийому заяв та документів 

вступників, які вступають на основі 

25 червня 2019 року 25 червня 2019 року 
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вступних іспитів (перехресний вступ) 

Початок прийому заяв та документів 

вступників 

10 липня 2019 року 10 липня 2019 року 

Закінчення прийому заяв та документів 

вступників, які вступають на основі 

результатів єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови та єдиного фахового 

вступного випробування 

23 липня 2019 року 23 липня 2019 року 

Проведення єдиного фахового вступного 

іспиту з іноземної мови 

 
02 липня 2019 року  

 
02 липня 2019 року  

Проведення додаткового вступного 

випробування для осіб, які вступають на 

основі диплома, здобутого за іншою 

спеціальністю і вже складали єдиний 

вступний іспит  

05 липня 2019 року – 

26 липня 2019 року 

05 липня 2019 року – 

26 липня 2019 року 

Складання фахових вступних 

випробувань 
25-29 липня 2019 року 25-29 липня 2019 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників  

05 серпня 2019 року 05 серпня 2019 року 

Термін виконання вступниками вимог до 

зарахування  

не пізніше 12.00 

12 серпня 2019 року 

не пізніше 12.00 

12 серпня 2019 року 

Терміни зарахування вступників до 29 серпня 2019 року до 29 серпня 2019 року 

Формування та внесення до ЄДЕБО 

наказів про зарахування вступників 

додаткового конкурсного відбору  

 

 

до 18.00 години 19 вересня 2019 року 

 

 

 

Етапи вступної кампанії для кандидатів на навчання за                       

кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» 
 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання 

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року 

Закінчення прийому заяв та документів  17 серпня 2019 року 

Проведення вступних випробувань 18 серпня – 25 серпня  2019 року 

Терміни оприлюднення рейтингового 

списку 

не пізніше 12.00 

28 серпня 2019 року 

Термін виконання вступниками вимог до 

зарахування  

не пізніше  

30 серпня 2019 року 

Терміни зарахування вступників 

 

не пізніше  

15 вересня 2019 року 

Термін проведення додаткового 

конкурсного відбору 

до 15 вересня 2019 року 

Формування та внесення до ЄДЕБО 

наказів про зарахування вступників 

додаткового конкурсного відбору  

до 18.00 години 19 вересня 2019 року 
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V. Порядок добору кандидатів на навчання, прийому заяв та 

документів для участі у конкурсному відборі 

 

1. Добір кандидатів на навчання за державним замовленням: 

1) здійснюється територіальними органами Національної поліції України, 

Приймальною комісією університету за співпраці з Центрами рекрутингу 

Національної поліції України, Центрами рекрутингу Національної поліції 

України з подальшим направленням особових (навчальних) справ до 

університету. 

2) кандидат на навчання має право вільно обирати ВНЗ, у якому він 

виявив бажання навчатися; 

3) відповідальними особами за добір на навчання для підготовки 

поліцейських є керівники територіальних органів Національної поліції України, 

Центрів рекрутингу Національної поліції України, які проводили їх вивчення, 

за правильність оформлення особових (навчальних) справ – їх заступники за 

відповідним напрямом, за якість проведення обстеження медичною (військово- 

лікарською) комісією (далі – ВЛК) та психофізіологічного обстеження – 

керівники цих комісій. 

4. Особи, які мають військові або спеціальні звання та виявили бажання 

навчатись в університеті, подають рапорт, а інші особи звертаються з 

письмовою заявою до територіального органу Національної поліції України, 

Центрів рекрутингу Національної поліції України за місцем постійного 

проживання. Територіальні органи готують обґрунтовані висновки щодо 

доцільності направлення зазначених осіб на навчання, які затверджуються їх 

керівниками або їх заступниками відповідно; 

5) Особові (навчальні) справи вступників оформлюються: 

на навчання для підготовки кадрів для Міністерства внутрішніх справ 

України – установами (закладами) Міністерства внутрішніх справ України, 

Приймальною комісією університету;  

на навчання для підготовки поліцейських – територіальними органами 

Національної поліції України, Приймальною комісією університету за співпраці 

з Центрами рекрутингу Національної поліції України, Центрами рекрутингу 

Національної поліції України з подальшим направленням особових 

(навчальних) справ до університету.  

Документи, що подають кандидати на навчання, обробляються відповідно 

до Закону України «Про захист персональних даних». 

6) кандидати на денну форму навчання подають документи згідно 

з переліком: 

заява (рапорт) кандидата про направлення на навчання із зазначенням 

структурного навчального підрозділу ЗВО та спеціальності; 

анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч;  

особова картка працівника (для цивільних осіб);  

висновок про направлення на навчання (для працівників); 

висновок про направлення на навчання (для цивільних осіб);  

копія(ї) сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за 

наявності); 
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копії екзаменаційних листків єдиного фахового вступного випробування з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання та/або єдиного вступного іспиту (кандидатів на 

навчання, що вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за 

спеціальностями, визначеними МОН у рік вступу); 

копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо 

участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на 

основі повної загальної середньої освіти (за наявності); 

шість фотокарток (без головного убору на матовому папері розміром 3x4 

см без куточка); 

довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для 

осіб, яким його надано). 

Особи, які вступають до університету на денну форму навчання,  

проходять попередній медичний огляд, який здійснюється штатним ВЛК. У разі 

виникнення сумнівів щодо висновку про придатність до служби за медичними 

показаннями за рішенням приймальної комісії кандидат направляється на ВЛК 

для додаткового обстеження за місцем дислокації ВНЗ або тимчасово 

створених ВЛК університету; 

7) кандидати на заочну форму навчання подають документи згідно з 

переліком: 

заява (рапорт) кандидата про направлення на навчання із зазначенням 

структурного навчального підрозділу ЗВО та спеціальності;  

автобіографія, написана власноруч;  

анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч;  

висновок про направлення на навчання (для працівників);  

висновок про направлення на навчання (для цивільних осіб);  

копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія 

додатка до нього; 

копія(ї) сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за 

наявності); 

копії екзаменаційних листків єдиного фахового вступного випробування з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання та/або єдиного вступного іспиту (для кандидатів на 

навчання, що вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за 

спеціальностями, визначеними МОН у рік вступу); 

копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо 

участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на 

основі повної загальної середньої освіти (за наявності); 

шість фотокарток (без головного убору на матовому папері розміром 3x4 

см без куточка); 

довідка з результатами професійного психологічного відбору (для 

військовослужбовців Національної гвардії України); 

довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для 

осіб, яким його надано); 
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8) кандидати на вступ до аспірантури (ад’юнктури) подають документи 

згідно з переліком: 

заява (рапорт) із зазначенням форми навчання, наукової спеціальності та 

профільної кафедри (лабораторії, відділу);  

автобіографія, написана власноруч;  

анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч;  

висновок про направлення на навчання (для працівників);  

висновок про направлення на навчання (для цивільних осіб);  

список опублікованих наукових праць і винаходів (кандидати на 

навчання, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають 

наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності); 

посвідчення про складання кандидатських іспитів (у разі їх складання);  

копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копія 

додатка до нього; 

шість фотокарток (без головного убору на матовому папері розміром 3x4 

см без куточка); 

довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для 

осіб, яким його надано); 

копія документа державного зразка про раніше здобутий ступінь доктора 

філософії (кандидата наук) - для здобуття наукового ступеня доктора наук; 
9) остаточну перевірку та повне формування особових (навчальних) справ 

здійснює університет у місячний строк з дати зарахування вступників на 

навчання; 

10) паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної 

дільниці), оригінал документа державного зразка про здобутий ступінь 

(освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, 

і додаток до нього, оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, 

оригінал документа (документів), який підтверджує право на пільги при 

зарахуванні (якщо надано їх копії), кандидат пред’являє приймальній комісії 

університету особисто; 

11) приймальна комісія університету розглядає матеріали кандидатів на 

навчання та приймає рішення про їх допуск до участі в конкурсі чи складання 

вступних іспитів, про що інформує вступників та територіальні підрозділи, які 

направляли їх на навчання, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня 

реєстрації вступників в університеті; 

12) під час вивчення кандидатів на навчання забороняється проводити 

будь-які перевірки їх рівня підготовки; 

13) приймальна комісія університету здійснює перевірку відповідності 

сертифікатів у базі даних Українського центру оцінювання якості освіти. 

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 

освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), і затверджує 

його своїм рішенням. 

2. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 

на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб: 

1) вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та 

заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні права на участь у 
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конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2,  

або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або 

громадянстві вступника, в атестаті про повну загальну середню освіту та у 

сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, подають заяви тільки в 

електронній формі.  

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.  

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями 

за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки у паперовій 

формі. 

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за 

кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується. 

2) заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією 

закладу вищої освіти згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній 

формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 

році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 

2018 року № 1096.  

Вступник має право до моменту закінчення подання електронних заяв 

скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, 

зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах, без 

права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю. 

Університетом створено консультаційний центр при приймальній комісії 

для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі; 

3) заява в паперовій формі подається вступником особисто до 

приймальної комісії університету. Факт кожного подання заяви в паперовому 

вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі 

безпосередньо під час прийняття заяви.  

4) у заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та 

форми здобуття освіти. 

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, 

вступники подають окремі заяви. 

5) під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто 

в оригіналі: 

документа, що посвідчує особу; 

військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством); 

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього; 

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за 

співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або 

квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у 

конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі 

ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за 
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спеціальністю 08 «Право» (за наявності). 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України 

або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які 

проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням 

особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно. 

У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного 

підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання 

додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

 Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на 

відповідний документ про освіту та додаток до нього. 
6) до заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус»; 

копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством); 

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію 

додатка до нього; 

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 

(для вступників на основі повної загальної середньої освіти), сертифіката 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (для 

вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 

«Економіка», 073 «Менеджмент» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста), або екзаменаційного листка єдиного фахового 

вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених цими 

Правилами випадках); 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них 

за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката 

зовнішнього незалежного оцінювання або довідки Українського центру 

оцінювання якості освіти про неможливість створення спеціальних умов для 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано 

особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені 

законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 
7) усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною 

(відбірковою) комісією університету, до якого вони подаються, або в 

установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу 

та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про 

народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення 

оригіналів не приймаються. 

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише 

один раз (виконання вимог до зарахування). 
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8) приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих 

вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази. 

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 

освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її 

своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до 

Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна 

комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі 

його сканованої копії (фотокопії); 

9) приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 

рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до 

університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі 

або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що 

передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень 

здійснюється на веб-сайті університету. 

 3. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію, а також факт наявності/відсутності 

підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної 

загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за                

квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим 

підписом при поданні заяви у паперовій формі. 

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв 

скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, 

зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права 

подання нової заяви з такою ж пріоритетністю. 
4. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 

кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура 

визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання 

визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05 травня 2015 року 

№ 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за 

№ 614/27059. 

 

 

VI. Організація і проведення конкурсу 

 

1. За державним замовленням: 

1.1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до університету на 

денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для 

отримання освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право», 

зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 

(результати вступних іспитів) з: української мови та літератури (мінімальний 

бал – 100); історії України (мінімальний бал – 100); математики або іноземної 

мови (на вибір вступника) (мінімальний бал – 100) та вступного іспиту 

(оцінювання рівня фізичної підготовленості) (мінімальний бал – 100) (додаток 

1); 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15
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1.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають до університету на денну форму навчання для 

отримання освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність», зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання (результати вступних іспитів): з української мови та літератури 

(мінімальний бал – 100); історії України (мінімальний бал – 100), творчого 

конкурсу (мінімальний бал – 100) та вступного іспиту (оцінювання рівня 

фізичної підготовленості) (мінімальний бал – 100) (додаток 1); 

1.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до університету на 

заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для 

отримання освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю                                 

262 «Правоохоронна діяльність», зараховуються результати вступних іспитів 

(бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання) з: української мови та 

літератури (мінімальний бал – 100); історії України (мінімальний бал – 100) та 

творчого конкурсу (мінімальний бал – 100) (додаток 1); 

1.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за спорідненою 

спеціальністю, вступають до університету на заочну форму навчання  для 

отримання освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки 081 «Право», 

зараховуються бали фахового вступного випробування (мінімальний бал – 124) 

(додаток 1); 

1.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі здобутого ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 262  

«Правоохоронна діяльність»  вступають до університету на денну та заочну 

форми навчання для отримання освітнього ступеня магістра за спеціальністю 

262 «Правоохоронна діяльність», зараховуються бали комплексного іспиту  

(мінімальний бал – 124) та вступного екзамену з іноземної мови (мінімальний 

бал – 124) (додаток 1); 

1.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі здобутого ступеня 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутого за 

іншою спеціальністю, вступають до університету на денну та заочну форми 

навчання  для отримання освітнього ступеня магістра за спеціальністю 262 

«Правоохоронна діяльність», зараховуються бали комплексного іспиту 

(мінімальний бал – 124) та вступного екзамену з іноземної мови (мінімальний 

бал – 124), за умови успішного проходження додаткового іспиту – 

комплексного екзамену зі спеціалізації (мінімальний бал – 124). Після та за 

умови успішного проходження додаткового іспиту зазначені особи на рівних та 

на загальних засадах беруть участь у загальному конкурсі на місця ліцензійного 

обсягу разом із особами, які вступають на основі здобутого ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 262  «Правоохоронна 

діяльність». 

1.7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі здобутого ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» 

вступають до університету на денну форму навчання для отримання освітнього 

ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право», зараховуються бали єдиного 

фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного 

випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей. 



22 

1.8. Вступники, які вступають до університету на денну форму навчання 

на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю, можуть брати участь у 

конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право» за результатами єдиного фахового вступного 

випробування за умови успішного проходження додаткового вступного 

випробування – комплексного екзамену зі спеціалізації (мінімальний бал – 124). 

 

2. За кошти фізичних або юридичних осіб: 

2.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають до університету на денну форму навчання для 

отримання освітнього ступеня «молодший бакалавр» за спеціальністю 053 

«Психологія», зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання (результати вступних іспитів) з: української мови та літератури 

(мінімальний бал – 100); біології або історії України (на вибір вступника) 

(мінімальний бал – 100) (додаток 1); 

2.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають до університету на денну форму навчання для 

отримання освітнього ступеня «молодший бакалавр» за спеціальністю 051 

«Економіка», зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання (результати вступних іспитів) з: української мови та літератури 

(мінімальний бал – 100); історії України або іноземної мова (на вибір 

вступника) (мінімальний бал – 100) (додаток 1); 

2.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають до університету на денну та заочну форми навчання 

для отримання освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право», 

зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 

(результати вступних іспитів) з: української мови та літератури (мінімальний 

бал – 100); історії України (мінімальний бал – 100); математики або іноземної 

мови (на вибір вступника) (мінімальний бал – 100) (додаток 1); 

2.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають до університету на денну та заочну форми навчання 

для отримання освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 073 

«Менеджмент», зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання (результати вступних іспитів) з: української мови та літератури 

(мінімальний бал – 100); математики (мінімальний бал – 100); географії або 

іноземної мови (мінімальний бал – 100) (додаток 1); 

2.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають до університету на денну та заочну форми навчання 

для отримання освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 053 

«Психологія», зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання (результати вступних іспитів) з: української мови та літератури 

(мінімальний бал – 100); математики (мінімальний бал – 100); біології або 

іноземної мови (мінімальний бал – 100) (додаток 1); 

2.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають до університету на денну та заочну форми навчання 

для отримання освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 051 
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«Економіка», зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання (результати вступних іспитів) з: української мови та літератури 

(мінімальний бал – 100); математики (мінімальний бал – 100); географії або 

іноземної мови (мінімальний бал – 100) (додаток 1); 

2.7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають до університету на денну та заочну форми навчання 

для отримання освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 

(результати вступних іспитів) з: української мови та літератури (мінімальний 

бал – 100); іноземної мови (мінімальний бал – 100); математики або історії 

України (мінімальний бал – 100) (додаток 1); 

2.8. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають до університету на денну та заочну форми навчання 

для отримання освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування», зараховуються бали сертифіката зовнішнього 

незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з: української мови та 

літератури (мінімальний бал – 100); математики (мінімальний бал – 100); історії 

України або іноземної мови (мінімальний бал – 100) (додаток 1); 

2.9. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають до університету на денну та заочну форми навчання 

для отримання освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю                                        

262 «Правоохоронна діяльність», зараховуються бали сертифіката зовнішнього 

незалежного оцінювання: з української мови та літератури (мінімальний бал – 

100); історії України (мінімальний бал – 100); творчого конкурсу (мінімальний 

бал – 100); 

2.10. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за спорідненою 

спеціальністю, вступають до університету на денну та заочну форми навчання 

для отримання освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки                         

081 «Право», зараховуються бали фахового вступного випробування 

(мінімальний бал – 124) (додаток 1); 

2.11. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здобутого за спорідненою в 

межах галузі знань спеціальністю, вступають до університету на денну форму 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки  

073 «Менеджмент», зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання (результати вступних іспитів) з: української мови та літератури 

(мінімальний бал – 100) та фахового вступного випробування (мінімальний бал 

– 124) (додаток 1). 

2.12. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здобутого за спеціальністю 073 

«Менеджмент», вступають до університету на денну форму навчання для 

отримання освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки  073 

«Менеджмент», зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання (результати вступних іспитів) з: української мови та літератури 
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(мінімальний бал – 100) та фахового вступного випробування (мінімальний бал 

– 124) (додаток 1). 

2.13. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра  здобутого за 

іншою спеціальністю,  вступають до університету на денну та заочну форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки 

081 «Право», зараховуються бали фахового вступного випробування 

(мінімальний бал – 124) та додаткового вступного випробування (мінімальний 

бал – 140) (додаток 1); 

2.14. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра  здобутого за 

іншою спеціальністю, вступають до університету на денну та заочну форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 262 

«Правоохоронна діяльність», зараховуються бали фахового вступного 

випробування (мінімальний бал – 124) та додаткового вступного випробування 

(мінімальний  бал – 140) (додаток 1); 

2.15. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за спорідненою 

спеціальністю вступають до університету на денну та заочну форми навчання 

для отримання освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки                         

051 «Економіка», зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання (результати вступних іспитів) з: української мови та літератури 

(мінімальний бал – 100) та фахового вступного випробування (мінімальний бал 

– 124) (додаток 1). У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови і літератури 2017, 2018 та 2019 

років; 

2.16. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра  здобутого за 

іншою спеціальністю, вступають до університету на денну та заочну форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки                         

053 «Психологія», зараховуються бали фахового вступного випробування 

(мінімальний бал – 124) та додаткового вступного випробування (мінімальний 

бал – 140) (додаток 1); 

2.17. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра  здобутого за 

іншою спеціальністю, вступають до університету на денну форму навчання для 

отримання освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки                         

281 «Публічне управління та адміністрування», зараховуються бали фахового 

вступного випробування (мінімальний бал – 124) та додаткового вступного 

випробування (мінімальний бал – 140) (додаток 1); 

2.18. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра  здобутого за 

іншою спеціальністю, вступають до університету на денну форму навчання для 

отримання освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки                         

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

зараховуються бали фахового вступного випробування (мінімальний бал – 124) 

та додаткового вступного випробування (мінімальний бал – 140) (додаток 1); 
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2.19. Для конкурсного відбору осіб, які на основі здобутого ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 262  

«Правоохоронна діяльність»  вступають до університету на денну та заочну 

форми навчання для отримання освітнього ступеня магістра за спеціальністю 

262 «Правоохоронна діяльність», зараховуються бали комплексного іспиту 

(мінімальний бал – 124) та вступного екзамену з іноземної мови (мінімальний 

бал – 124); 

2.20. Для конкурсного відбору осіб, які на основі здобутого ступеня 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутого за 

іншою спеціальністю, вступають до університету на денну та заочну форми 

навчання для отримання освітнього ступеня магістра за спеціальністю                                       

262 «Правоохоронна діяльність», зараховуються бали комплексного іспиту 

(мінімальний бал – 124) та вступного екзамену з іноземної мови (мінімальний 

бал – 124), за умови успішного проходження додаткового іспиту – 

комплексного екзамену зі спеціалізації (мінімальний бал – 124); 

2.21. Для конкурсного відбору осіб, які на основі здобутого ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» 

вступають до університету на денну та заочну форми навчання для отримання 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право», зараховуються бали 

єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового 

вступного випробування з права та загальних навчальних правничих 

компетентностей (додаток 1); 

2.22. Вступники, які вступають до університету на денну та заочну форми 

навчання на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю, можуть 

брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра 

за спеціальністю 081 «Право» за результатами єдиного фахового вступного 

випробування за умови успішного проходження додаткового вступного 

випробування – комплексного екзамену зі спеціалізації (мінімальний бал – 124). 

2.23. Для конкурсного відбору осіб, які на основі здобутого ступеня 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають до 

університету на заочну форму навчання для отримання освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 051 «Економіка» зараховуються бали єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови та фахового випробування (за умови 

успішного проходження додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для 

осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за 

іншою спеціальністю (напрямом підготовки)) (додаток 1); 

2.24. Для конкурсного відбору осіб, які на основі здобутого ступеня 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають до 

університету на заочну форму навчання для отримання освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 053 «Психологія» зараховуються бали єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови та фахового випробування (за умови 

успішного проходження додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для 

осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за 

іншою спеціальністю (напрямом підготовки)) (додаток 1); 

2.25. Для конкурсного відбору осіб, які на основі здобутого ступеня 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають до 
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університету на денну форму навчання для отримання освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

зараховуються бали єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового 

випробування (за умови успішного проходження додаткового(их) 

вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки)) (додаток 1); 

Університет може проводити вступні випробуваня та зарахування 

вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) в декілька етапів (у тому числі до дати закінчення прийому 

документів у 2019 році) на окремі магістерські програми виключно за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб (окрім тих магістерських програм, для вступу 

на які цими Умовами передбачено обов'язковість складання єдиного фахового 

вступного випробування з права та загальних навчальних правничих 

компетентностей) за умови зарахування таких вступників до 30 листопада 2019 

року. 

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

освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, 

зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання 

(результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох конкурсних 

предметів. 

4. Конкурсний бал розраховується: 

4.1. для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1 * ПІ + К2 * П2 + КЗ * ПЗ + К4 * А, де ПІ, П2 - 

оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та 

другого предметів; ПЗ - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, 

вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А - середній бал 

документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 

200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про 

повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 

100 – 200.  

Невід'ємні вагові коефіцієнти К1, К2, КЗ, К4, встановлюються 

університетом з точністю до 0,01: К1, К2, КЗ встановлюються на рівні не менше 

0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу КЗ не повинен перевищувати 

0,25; К4 не може перевищувати 0,1. Сума коефіцієнтів К1, К2, КЗ, К4 для 

кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1. 

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 

5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "З" відповідає "6", "4" 

відповідає "9", "5" відповідає "12". У разі відсутності з об'єктивних причин 

додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 

12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2. 

4.2. для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 "Право": 

Конкурсний бал (КБ) = ПІ + П2 + ПЗ, 

де ПІ - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 - оцінка 

єдиного фахового вступного випробування за тест з права, ПЗ - оцінка єдиного 
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фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих 

компетентностей; 

4.3. для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 05 «Соціальні та поведінкові науки», 28 «Публічне управління 

та адміністрування», за такою формулою: Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, 

де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 - оцінка фахового 

вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 - оцінка за інші 

показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про 

здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого 

здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому, якщо вони встановлені (за 

шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники); 

4.4. для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = ПІ + П2, 

де ПІ - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів 

з української мови і літератури, П2 - оцінка фахового вступного випробування 

(за шкалою від 100 до 200 балів). 

4.5. для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * А, де П1, П2 - оцінки 

зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та 

другого предметів; А - середній бал документа про повну загальну середню 

освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці 

переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, 

обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 - 200; 

4.6. в інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за 

вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до 

Правил прийому (додаток 1) 

5. У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про 

здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал 

вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню. 

За різної кількості складових у конкурсному балі повинен дотримуватись 

принцип рівності прав вступників. 

6. Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти 

не може бути менше 130 балів: 

для спеціальностей галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та 

адміністрування» та 29 «Міжнародні відносини». 

7. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 

балів. 

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне 

отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох. 

Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого 

приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у 

наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання. 
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8. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів 

співбесіди, затверджуються головами приймальних комісій закладів вищої 

освіти не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. 

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які 

бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. 

Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами 

вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового бала. 

Програми творчих заліків і порядок їх оцінювання розробляються та 

затверджуються головами приймальних комісій закладів вищої освіти не 

пізніше ніж за місяць до початку їх проведення. 

Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання, 

програми інших вступних випробувань розробляються і затверджуються 

головами приймальних комісій закладів вищої освіти не пізніше ніж за три 

місяці до початку прийому документів. Не допускається включення до творчих 

конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. 

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань, творчих 

заліків та творчих конкурсів обов'язково оприлюднюються на веб-сайтах 

закладів вищої освіти. У програмах повинні міститися критерії оцінювання, 

структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників. 

9. Особи, які без поважних причин 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, що проведені закладом 

вищої освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу вищої освіти, склад та 

порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника. 

11. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних 

показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі. 

12. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з 

конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть 

бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну 

пропозицію в цьому закладі вищої освіти. 

13. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії складаються з: 

вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності); 

вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня; 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним 

сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System 

або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); 

німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); 
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французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче 

рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного 

рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час 

визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до 

результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. 

Вага кожного вступного випробування у конкурсному балі визначається в 

правилах прийому до аспірантури  університету. 

Відповідно до правил прийому до аспірантури університету вступникам, 

які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка 

зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначаються додаткові вступні 

випробування. 

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до 

відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) протягом 12 

місяців (додаток 6).  

 

VII. Спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі 

 

1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі 

для здобуття вищої освіти за державним замовленням на основі повної 

загальної середньої освіти є: 

зарахування за співбесідою; 

участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1; 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі при вступі для 

здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка», 073 

«Менеджмент» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста є участь у конкурсному відборі за іспитами. 

2. Можуть проходити вступні випробування у формі співбесіди та в разі 

позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до 

зарахування за державним замовленням на основі повної загальної середньої 

освіти: 

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

(для потреб МВС); 

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (п.26 ст. 20 Закону 

(категорія 1)) надане право на прийом без екзаменів до державних закладів 

вищої освіти за результатами співбесіди; 

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення) 

(для потреб МВС). 

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на конкурсну пропозицію, 

то вони зараховуються на місця державного замовлення (крім випадку, коли в 

заяві зазначено: «Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб»). 

3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за 

кожний з них не менше, ніж встановлений цими Правилами мінімальний 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran97#n97
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рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі (включаючи вступників 

на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 

«Економіка», 073 «Менеджмент» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста):  

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у 

тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців 

строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про 

проходження військової служби громадянами України; 
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.  

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2018-2019 року з англійської, французької, німецької, іспанської 

мов та 2017 - 2019 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх 

вибором).  
4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за 

кожний з них не менше, ніж встановлений цими Правилами мінімальний 

рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі (включаючи вступників 

на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 

«Економіка», 073 «Менеджмент» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста): 

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в 

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 

особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії 

закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової 

документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих 

(спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання 

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які 

мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при 

регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального 

центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання 

регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти) (для 

потреб МВС).  

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з 

англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017 - 2018 років з інших 

предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені 

до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну 

пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на 

місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві 
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зазначено: "претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення 

в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального 

замовлення"). 
5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне 

оцінювання у 2019 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не 

менше, ніж встановлений цими Правилами мінімальний рівень, допускаються 

до участі в конкурсному відборі:  

особи, які в 2019 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях 

зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 

предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, 

зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути 

перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти 

одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 

2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або 

патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа) (для 

потреб МВС).  

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в 

основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, 

та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 років з англійської, 

французької, німецької, іспанської мов та 2017 - 2019 років з інших предметів 

(у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до 

конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну 

пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на 

місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві 

зазначено: "претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення 

в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального 

замовлення"). 

6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне 

оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та в разі отримання кількості 

балів за  кожний з них не менше, ніж встановлений цими Правилами 

мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:  

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) 

починаючи з 01 грудня 2018 року включно; 

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню 

освіту за кордоном; 
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поліцейські та інші особи, які працюють (проходять службу) на 

підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління 

МВС. 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання 

(результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не 

складав зовнішнє незалежне оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому 

цього пункту, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного 

замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання. Особи, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть брати 

участь у конкурсному відборі лише на місця державного замовлення (для 

потреб МВС) 

7. Підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлення 

(для потреб МВС) в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони 

зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або 

фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію: 

1) діти із сімей:  

поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, 

військовослужбовців, працівників МВС України, які загинули (зникли 

безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 

час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України;  

осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно долучалися до 

забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки й оборони , відсічі та стримування збройної 

агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях (зокрема 

здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (зникли безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення 

проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях (зокрема 

волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції в період її проведення;  

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були 

утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету і 

територіальної цілісності України, загинули (зникли безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, за 

29 умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до 

складу Збройних сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів;  

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були 

утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, 

територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі 

формування не були включені до складу Збройних сил, МВС, Національної 

гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових 
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формувань і правоохоронних органів, загинули (зникли безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими 

добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії 

зі Збройними силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними 

відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними 

органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в 

період її проведення;  

військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) і працівників 

Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 

Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців 

військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів 

оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, 

поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, 

працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, 

ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, 

які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції 

в період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації 

в Донецькій та Луганській областях, та загинули (зникли безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, 

які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та 

загинули (зникли безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або 

каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної 

операції безпосередньо в районах та в період її проведення, у здійсненні заходів 

із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування 

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів;  

осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 

інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності;  

2) діти, один з батьків яких помер унаслідок захворювання, одержаного в 

період участі в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил);  

3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 

(зникли безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час воєнних дій і конфліктів на території інших держав, а також 

унаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших 

держав під час цих дій та конфліктів;  

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був 

військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою 

особою при виконанні обов’язків військової служби;  
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5) особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, 

яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю (для МВС України);  

6) особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких 

встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, 

хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 

1), та особи, які постійно проживали в зоні безумовного (обов’язкового) 

відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 

2) (для МВС України);  

7) діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  

8) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а 

також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, 

батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 

років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали 

особами з інвалідністю I або II групи; 

 9) діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли, 

стали інвалідами I групи чи визнані судом безвісно відсутніми під час 

виконання службових обов’язків (зокрема інвалідність яких пов’язана з участю 

в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС), відповідно до Указу Президента України 

від 17 березня 1998 року № 197 «Про деякі заходи щодо державної підтримки 

сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які 

загинули під час виконання службових обов’язків»;  

10) особи, яким відповідно до статті 103 Закону України «Про 

Національну поліцію» надано такі права;  

11) особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 

відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням на основі повної 

загальної середньої освіти відповідно до пунктів другого–п’ятого цього розділу 

і не були зараховані на місця державного замовлення (крім випадку, коли у 

відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»). 

Особи, зазначені в цьому пункті, мають право на зарахування за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання в межах квоти-1 на місця 

державного замовлення. 
8. При вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» 

беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (замість 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови і єдиного фахового вступного 

випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей), а 

також при вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 

«Економіка», 053 «Психологія», 281 «Публічне управління та адміністрування» 

(замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):  

особи, які не можуть взяти участь у єдиному вступному іспиті (єдиному 

фаховому вступному випробуванні) через наявність у них захворювань, 

зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути 

перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства 
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охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837;  

особи, які для складання єдиного вступного іспиту (єдиного фахового 

вступного випробування) потребують створення інших особливих умов, ніж 

зазначені в Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з 

особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 

1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року 

за № 1708/29838, за кодами 0101–0104, 0201–0203, 0206, 0301–0306, 0401, 0501, 

0601, 0701, 0702;  

вступники, звільнені з військової служби (зокрема демобілізовані) після 

31 березня 2019 року (з 01 квітня). 

 

VIII. Проведення вступних іспитів, фахових випробувань, творчого 

конкурсу  

 

1. Відповідно до розділу VI цих Правил для проведення вступних іспитів 

створюються предметні екзаменаційні комісії. Для проведення фахових 

випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії. 

Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями. 

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного 

предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню 

програму, напрям підготовки, форму навчання) за заявою вступника можуть 

бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність 

(спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки, форму навчання) в 

університеті. 

2. Результати вступних іспитів вступників, які вступають на основі повної 

загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

3. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються 

університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.  

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті 

університету та в приймальній (відбірковій) комісії. 

4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування 

у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 

встановленого правилами прийому до університету мінімального рівня, які 

вибули за результатами творчого конкурсу, а також особи, які забрали 

документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 

вступних випробуваннях та в конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних іспитів, повторне проведення творчого конкурсу 

не дозволяються. 

5. При вступі до університету на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», кандидат на 
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навчання повинен пройти творчий конкурс, який є третім конкурсним 

предметом. 

Порядок проведення творчого конкурсу для вступників на денну та 

заочну форми навчання за кошти державного бюджету за спеціальністю 262 

«Правоохоронна діяльність» викладений у додатку 7 цих Правил. 

Порядок проведення творчого конкурсу (співбесіди) для вступників на 

навчання за кошти фізичних або юридичних осіб викладені у додатку 5  цих 

Правил. 

6. При вступі на основі повної загальної середньої освіти до 

університету для здобуття ступеня бакалавра за державним замовленням 

кандидати на навчання складають іспит з фізичної підготовки. 

Порядок проведення іспиту з фізичної підготовки та нормативи 

виконання практичних вправ для кандидатів на навчання за державним 

замовленням за денною формою навчання викладені у додатках 4., 4.1. цих 

Правил. 

7. Порядок проведення єдиного фахового вступного випробування з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на денну та заочну форми 

навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями 081 

«Право»,  викладений у додатку 8 цих Правил. 

8. Рівень фізичних здібностей вступників визначається за результатами 

практичного виконання вправ. Для виконання вправ дається одна спроба. 

Повторне виконання вправ із метою підвищення отриманої оцінки не 

дозволяється. 

9. Час та місце проведення творчого конкурсу (співбесіди), іспиту з 

фізичної підготовки регулюється розкладом, складеним приймальною 

комісією та затвердженим її головою. 

10.  Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені 

університетом, розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок 

роботи якої затверджуються наказом його керівника. 

Не допускається присутність інших осіб, у тому числі родичів 

вступника, в аудиторії, де відбувається розгляд апеляції. 

Відсутність вступника на засіданні апеляційної комісії не є 

перешкодою для розгляду апеляції. 

Додаткове опитування вступників членами апеляційної комісії під час 

проведення апеляції не допускається. 

11. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших 

конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. 

Результати вступних випробувань оприлюднюються на 

інформаційному стенді приймальної комісії. 
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IX. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників 

 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди 

(тільки на основі повної загальної середньої освіти); 

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі 

повної загальної середньої освіти); 

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

2. Список вступників, які мають право на зарахування за результатами 

співбесіди, впорядковується за алфавітом. 

У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії 

рейтинговий список вступників впорядковується: 

за конкурсним балом від більшого до меншого; 

  за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого. 

Якщо встановлені в третьому – четвертому абзацах цього пункту правила 

не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то 

приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу 

поданих вступниками документів. 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 

навчання; 

прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); 
середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь 

(освітньо- кваліфікаційний рівень). 
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних 

іспитів, квоти-1 (тільки на основі повної загальної середньої освіти). 

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією та 

оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті закладу вищої 

освіти.  

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог 

для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XІІ цих Правил. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 

самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього 

розділу. 

 

 

X. Надання рекомендацій для зарахування 

 

1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця 

державного замовлення приймальна комісія приймає у строк, визначений у 

розділі IV цих Правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку, 

визначеного у розділі IX цих Правил, що впорядковується відповідно до 

конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого. Вступника буде 

рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених 
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ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє в число тих, хто може 

бути рекомендований до зарахування на місця державного замовлення. 

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників на 

навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб здійснюється в Єдиній 

базі у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на 

навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після 

завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. 

Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під 

час подання заяв. 

2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на 

місця за кошти державного бюджету відповідно до строків, визначених у 

розділі ІV цих Правил. 

3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії 

університету. 

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також 

розміщується на веб-сайті університету. 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 

повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до 

Правил прийому. 

 

 

XI. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

 

1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі на місця державного 

замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про 

рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного цими 

Правилами, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного 

замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній 

(освітньокваліфікаційний рівень) і додатка до нього, сертифікатів зовнішнього  

незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими 

Правилами, до Приймальної комісії ДДУВС.  

Подані оригінали документів зберігаються в особових (навчальних) 

справах здобувачів протягом усього періоду навчання.  

Вступник, у якого після подання документів, але до виконання вимог до 

зарахування, змінилося прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто 

пред’являє Приймальній комісії свідоцтво про державну реєстрацію акта 

цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі 

документа, що посвідчує особу.  

Особи, які подали документи в електронній формі, крім того, зобов’язані 

підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією ДДУВС.  

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в 

установлені строки, визначені цими Правилами, не виконали вимог до 

зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному 

році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням, 

крім випадків, передбачених цими Правилами. 
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XII. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, 

які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими 

Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії університету). 

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця за 

кошти державного бюджету, не втрачають права участі у конкурсі на місця за 

кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма 

пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв. 

2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію 

до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, приймається за 

заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії 

університету та долучається до його особової справи. 

3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до 

пункту 1 розділу XI цих Правил. 

Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не 

буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, 

наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється 

згідно з договором, укладеним сторонами. 

4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами 

навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, 

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до 

нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем 

навчання за кошти державного бюджету або за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів протягом усього строку навчання. 

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, 

освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох 

денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених 

документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням 

студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу 

студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються. 

 

 

XIII. Наказ про зарахування,  додатковий конкурсний відбір та 

донабір 

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються університетом на 

підставі рішення приймальної комісії.  
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Накази про зарахування на навчання видаються ректором університету на 

підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з 

додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, 

рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному 

стенді приймальної комісії і веб-сайті університету у вигляді списку 

зарахованих у строки, встановлені в розділі ІV цих Правил. 

2. Особи з числа працівників Міністерства внутрішніх справ України, 

поліцейських, які направлені до університету для складання вступних іспитів 

на денну форму навчання, з посад не звільняються до видання наказу про 

зарахування на навчання. Вони повинні до направлення на навчання 

використати чергову відпустку за поточний рік. 

3. На підставі рішення приймальної комісії університет видає наказ про 

зарахування вступників курсантами (слухачами), який доводиться до їх відома. 

Зарахування на навчання усіх категорій осіб проводиться з дня видання 

відповідного наказу університету. 

Для Національної поліції України зарахування для здобуття ступеня 

бакалавра на денну форму навчання проводиться з дня початку табірного збору. 

Витяги з наказу надсилаються до територіальних органів для звільнення 

осіб з посади (роботи) у зв’язку зі вступом до університету на денну форму 

навчання. 

Копії наказів про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства 

внутрішніх справ України. 

4. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з 

боку вступника. 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до 

вищого навчального закладу за власним бажанням, відраховані з вищого 

навчального закладу за власним бажанням, таким особам повертаються 

документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про 

відрахування. 

5. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 

календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в 

частині, що стосується цієї особи.  

6. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 4-5 цього розділу 

місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали 

участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. На звільнені місця може 

проводитися додаткове зарахування за конкурсом, у межах визначених обсягів 

державного замовлення, штатної чисельності студентів, курсантів (слухачів) та 

ліцензованого обсягу прийому. 

 У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється 

зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього вищого навчального закладу 

за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою 

особи) на іншу конкурсну пропозицію. 

Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати 

спеціальність на іншу (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності 

вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви). 
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Додаток 1 

до Правил прийому до ДДУВС 

у 2019 році в новій редакції 

 

№ 

п/

п 

Спеціальність Кількість 

місць 

 

Сертифікати ЗНО 

(вступні іспити) 

Коефіці

єнти 

Прохід

ні бали 

Дата 

вступ/закін

чення  

Термін 

подачі заяв 

Вартість 

навчанн

я (грн.) 

Факультет соціально-психологічної освіти та управління 

1.  форма навчання – денна, 

строк навчання 2 роки 

(нормативний), 

спеціальність - 053 

«Психологія», ступінь 

вищої освіти - «молодший 

бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти  

25 1. Українська мова 

та література 

2. Біологія* 

3. Історія України* 

*-на вибір 

 

1.0,5 

2.0,4 

3.0,4 

4. 

атестат 

0,1 

 

1. 100 

2. 100 

3.100 

 

01.09.2019 - 

30.06.2021 

1 рік 10 міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

13000 

2.  форма навчання – денна, 

строк навчання 2 роки 

(нормативний), 

спеціальність – 051 

«Економіка», ступінь вищої 

освіти - «молодший 

бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти              

                      

25 1. Українська мова 

та література 

2. Історія України* 

3.Іноземна мова* 

*-на вибір 

 

1.0,5 

2.0,4 

3.0,4 

4. 

атестат 

0,1 

 

1. 100 

2. 100 

3.100 

 

01.09.2019 - 

30.06.2021 

1 рік 10 міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

13600 

3.  

 

 

 

форма навчання – денна, 

строк навчання 4 роки 

(нормативний), 

спеціальність - 053 

«Психологія», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» 

на основі повної загальної 

45 1. Українська мова 

та література  

2. Математика  

3. Біологія*  

4. Іноземна мова  

(Англійська мова; 

Французька мова; 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4.0,25 

5. 

атестат 

0,1 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

01.09.2019 - 

30.06.2023 

3 роки 10 

міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

13000 
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середньої освіти Німецька мова; 

Іспанська мова)* 

*-на вибір 

 

4.  форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки 

(нормативний), 

спеціальність - 053 

«Психологія», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» 

на основі ОКР  «молодший 

спеціаліст» за іншою 

спеціальністю 

 

 

10 

1. Фахове вступне 

випробування  

(математика) 

2. Додаткове 

вступне 

випробування 

(біологія) 

 

1.1 

2.0 

 

1.124 

2.140 

01.09.2019 - 

30.06.2022 

2 роки 10 

міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

13000 

5.  форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки 

(нормативний), 

спеціальність - 053 

«Психологія», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» 

на основі СВО – «бакалавр» 

(неспоріднена 

спеціальність)          

                                                                                                               

 

 

6 

1. Фахове вступне 

випробування  

(математика) 

2. Середній бал 

диплома 

 

1.1 

2.1 

 

1.124 

 

01.09.2019 - 

30.06.2022 

2 роки 10 

міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

13000 

6.  форма навчання – денна, 

строк навчання 4 роки 

(нормативний), 

спеціальність – 051 

«Економіка», ступінь вищої 

освіти - «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти                     

 

30 1. Українська мова 

та література 

2. Математика 

3. Географія* 

4. Іноземна мова  

(Англійська мова; 

Французька мова; 

Німецька мова; 

Іспанська мова)* 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4.0,25 

5. 

атестат 

0,1 

 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

01.09.2019 - 

30.06.2023 

3 роки 10 

міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

13600 
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        *-на вибір 

7.  форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки 

(нормативний), 

спеціальність – 051 

«Економіка», ступінь вищої 

освіти - «бакалавр» на 

основі ОКР  «молодший 

спеціаліст» споріднена 

спеціальність.                                                                                                                                         

22 1. Українська мова 

та література (ЗНО) 

2. Фахове вступне 

випробування 

(математика) 

 

1.1 

2.1 

 

1.100 

2.124 

01.09.2019 - 

30.06.2022 

2 роки 10 

міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

13600 

8.  форма навчання – денна, 

строк навчання 4 роки 

(нормативний), 

спеціальність – 281 

«Публічне управління та 

адміністрування», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр»  

на основі повної загальної 

середньої освіти.                                         

30 1. Українська мова 

та література 

2. Математика 

3. Іноземна мова  

(Англійська мова; 

Французька мова; 

Німецька мова; 

Іспанська мова)* 

4. Історія України* 

*-на вибір 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4.0,25 

5. 

атестат 

0,1 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

01.09.2019 - 

30.06.2023 

3 роки 10 

міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

13000 

9.  форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки 

(нормативний), 

спеціальність – 281 

«Публічне управління та 

адміністрування», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр»  

на основі ОКР  «молодший 

спеціаліст» за іншою 

спеціальністю.  

 

 

 

30 

1. Фахове вступне 

випробування 

(математика) 

2. Додаткове 

вступне 

випробування 

(іноземна мова) 

 

1.1 

2.0 

 

1.124 

2.140 

01.09.2019 - 

30.06.2022 

2 роки 10 

міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

13000 



4 
 

10.  форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки 

(нормативний), 

спеціальність – 281 

«Публічне управління та 

адміністрування», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр»  

на основі СВО – «бакалавр» 

(неспоріднена 

спеціальність).                                                                                                                                                  

 

 

14 

1. Фахове вступне 

випробування 

(математика) 

2. Середній бал 

диплома  

1.1 

2.1 

1.124 01.09.2019 - 

30.06.2022 

2 роки 10 

міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

13000 

11.  форма навчання – денна, 

строк навчання 4 роки 

(нормативний), 

спеціальність – 291 

«Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр»  

на основі повної загальної 

середньої освіти.                                          

40 1. Українська мова 

та література 

2. Іноземна мова  

(Англійська мова; 

Французька мова; 

Німецька мова; 

Іспанська мова) 

3. Математика* 

4. Історія України* 

*-на вибір 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4.0,25 

5. 

атестат 

0,1 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

01.09.2019 - 

30.06.2023 

3 роки 10 

міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

13600 

12.  форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки 

(нормативний), 

спеціальність – 291 

«Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр»  

на основі ОКР  «молодший 

спеціаліст» за іншою 

спеціальністю.  

 

 

 

10 

1. Фахове вступне 

випробування 

(іноземна мова) 

2. Додаткове 

вступне 

випробування 

(Історія України) 

 

1.1 

2.0 

 

1.124 

2.140 

01.09.2019 - 

30.06.2022 

2 роки 10 

міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

13600 
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13.  форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки 

(нормативний), 

спеціальність – 291 

«Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр»  

на основі СВО – «бакалавр» 

(неспоріднена 

спеціальність).                                                                                                                                                  

 

 

8 

1. Фахове вступне 

випробування 

(іноземна мова) 

2. Середній бал 

диплома  

1.1 

2.1 

 

1.124 

 

01.09.2019 - 

30.06.2022 

2 роки 10 

міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

13600 

14.  форма навчання – денна, 

строк навчання 4 роки 

(нормативний), 

спеціальність - 073 

«Менеджмент», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» 

на основі повної загальної 

середньої освіти.                                          

75 1. Українська мова 

та література 

2. Математика 

3. Іноземна мова  

(Англійська мова; 

Французька мова; 

Німецька мова; 

Іспанська мова)* 

4. Географія* 

*-на вибір 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4.0,25 

5. 

атестат 

0,1 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

01.09.2019 - 

30.06.2023 

3 роки 10 

міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

13500 

15.  форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки 

(нормативний), 

спеціальність - 073 

«Менеджмент», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» 

на основі ОКР  «молодший 

спеціаліст» в межах галузі 

знань споріднена 

спеціальність.                                                                                                               

65 1. Українська мова 

та література (ЗНО) 

2. Фахове вступне 

випробування 

(іноземна мова) 

 

1.1 

2.1 

 

1.100 

2.124 

01.09.2019 - 

30.06.2022 

2 роки 10 

міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

13500 
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16.  форма навчання – денна, 

строк навчання 2 роки 

(нормативний), 

спеціальність - 073 

«Менеджмент», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» 

на основі ОКР  «молодший 

спеціаліст за спеціальністю 

073 «Менеджмент»».  

 

73 1. Українська мова 

та література (ЗНО) 

2. Фахове вступне 

випробування 

(іноземна мова) 

 

1.1 

2.1 

 

1.100 

2.124 

01.09.2019 - 

30.06.2021 

1 роки 10 

міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

13500 

17.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 1 рік 6 

місяців, галузь знань – 28 

«Публічне управління і 

адміністрування», 

спеціальність - 281 

«Публічне управління і 

адміністрування», ступінь 

вищої освіти – «магістр» на 

основі СВО – «бакалавр», 

ОКР – «спеціаліст».                            

 

50 1.Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови 

2. Фахове 

випробування 

(Співбесіда) 

3. Додаткове 

вступне 

випробування – 

комплексний 

екзамен зі 

спеціалізації 

 

1.1 

2.1 

3.0 

1.100 

2.100 

3.124 

01.09.2019 - 

28.02.2021 

1 рік 6 міс 

17.06.2019 - 

23.07.2019 

17500 

Юридичний факультет 

18.  форма навчання – денна, 

строк навчання 4 роки, 

спеціальність - 081 «Право», 

ступінь вищої освіти -  

«бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти. 

450 1. Українська мова та 

література 

2. Історія України  

3. Математика* 

4. Іноземна мова  

(Англійська мова; 

Французька мова; 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4.0,25 

5. 

атестат 

0,1 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

01.09.2019 - 

30.06.2023 

3 роки 10 

міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

16500 
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Німецька мова; 

Іспанська мова)* 

*-на вибір 

 

 

19.  форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки 

(скорочений),  

спеціальність – 081 

«Право», 

рівень вищої освіти – 

перший (бакалаврський), 

ступінь вищої освіти - 

«бакалавр» на основі ОКР – 

«молодшого спеціаліста» 

(неюридична освіта). 

25 1. Фахове вступне 

випробування (основи 

правознавства) 

2. Додаткове вступне 

випробування (Історія 

України) 

 

1.1 

2.0 

 

1.124 

2.140 

01.09.2019 - 

30.06.2022 

2 роки 10 

міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

16500 

20.  форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки 

(скорочений),  

спеціальність – 081 

«Право», 

рівень вищої освіти – 

перший (бакалаврський), 

ступінь вищої освіти - 

«бакалавр» на основі СВО – 

«бакалавр» (неюридична 

освіта). 

15 1. Фахове вступне 

випробування (основи 

правознавства) 

2. Середній бал 

диплому 

 

1.1 

2.1 

 

1.124 

 

01.09.2019 - 

30.06.2022 

2 роки 10 

міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

16500 

21.  форма навчання – денна, 

строк навчання 2 роки,  

спеціальність – 081 

«Право», рівень вищої 

освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

35 1. Фахове вступне 

випробування (теорія 

держави і права) 

2. Середній бал 

диплома 

 

1.1 

2.1 

 

1.124 

 

01.09.2019 - 

30.06.2021 

1 роки 10 

міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

15000 
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вищої освіти - «бакалавр» 

на основі «молодшого 

спеціаліста» (юридична 

освіта). 

22.  форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки, 

спеціальність - 262 

Правоохоронна діяльність», 

рівень вищої освіти – 

перший (бакалаврський), 

ступінь вищої освіти -  

«бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти.                 

220 1. Українська мова та 

література 

2. Історія України  

3. Творчий конкурс 

(співбесіда) 

 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4. 

атестат 

0,1 

 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

 

01.09.2019 - 

30.06.2022 

2 роки 10 

міс. 

 

10.07.2019 - 

16.07.2019 

12000 

23.  форма навчання – денна, 

строк навчання 2 роки,  

спеціальність – 262 

Правоохоронна діяльність», 

рівень вищої освіти – 

перший (бакалаврський), 

ступінь вищої освіти - 

«бакалавр» на основі ОКР – 

«молодшого спеціаліста» 

(не споріднена 

спеціальність). 

10 1. Фахове вступне 

випробування (основи 

правознавства) 

2. Додаткове вступне 

випробування (Історія 

України) 

 

1.1 

2.0 

 

1.124 

2.140 

01.09.2019 - 

30.06.2021 

1 роки 10 

міс. 

 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

12000 

24.  форма навчання – денна, 

строк навчання 2 роки,  

спеціальність – 262 

Правоохоронна діяльність», 

рівень вищої освіти – 

перший (бакалаврський), 

ступінь вищої освіти - 

5 1. Фахове вступне 

випробування (основи 

правознавства) 

2. Середній бал 

диплому 

 

1.1 

2.1 

 

1.124 

 

01.09.2019 - 

30.06.2021 

1 роки 10 

міс. 

 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

12000 
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«бакалавр» на основі СВО – 

«бакалавр» (не споріднена 

спеціальність). 

25.  форма навчання – денна, 

строк навчання 1 рік 6 

місяців, галузь знань – 08 

«Право», спеціальність - 081 

«Право», ступінь вищої 

освіти – «магістр» на основі 

СВО – «бакалавр», ОКР – 

«спеціаліст».                            

100 1. Єдиний фаховий 

вступний іспит з 

іноземної мови 

2. Єдине фахове 

вступне випробування 

з права 

3.  Єдине фахове 

вступне випробування 

з загальних навчальних 

правничих 

компетентносте  

4. Додаткове вступне 

випробування – 

комплексний екзамен 

зі спеціалізації 

 

 

1.1 

2.1 

3.1 

4.0 

1.100 

2.100 

3.100 

4.124 

01.09.2019 - 

28.02.2021 

1 рік 6 міс. 

17.06.2019 - 

23.07.2019 

23000 

26.  форма навчання – денна, 

строк навчання 2 роки, 

спеціальність - 262 

«Правоохоронна 

діяльність», ступінь вищої 

освіти - «магістр» на основі 

СВО  Бакалавр», ОКР 

«Спеціаліст».   

 

 

115 1. Комплексний іспит 

2. Вступний екзамен з 

іноземної мови 

3. Додаткове вступне 

випробування – 

комплексний екзамен 

зі спеціалізації 

1.1 

2.1 

3.0 

1.124 

2.124 

3.124 

01.09.2019 - 

30.06.2021 

1 рік 10 міс. 

10.07.2019 - 

17.08.2019 

17500 
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Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації 

 

27.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 4 роки, 

спеціальність - 081 «Право», 

ступінь вищої освіти -  

«бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти. 

205 1. Українська мова та 

література 

2. Історія України  

3. Математика* 

4. Іноземна мова  

(Англійська мова; 

Французька мова; 

Німецька мова; 

Іспанська мова)* 

*-на вибір 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4.0,25 

5. 

атестат 

0,1 

 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

01.09.2019 - 

30.06.2023 

3 рік 10 міс. 

10.07.2019 - 

09.08.2019 

10600 

28.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 3 роки 

(скорочений),  
спеціальність – 081 

«Право», рівень вищої 

освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» 

на основі ОКР – 

«молодшого спеціаліста» 

(неюридична освіта). 

25 1. Фахове вступне 

випробування (основи 

правознавства) 

2. Додаткове вступне 

випробування (Історія 

України) 

 

1.1 

2.0 

 

1.124 

2.140 

01.09.2019 - 

30.06.2022 

2 рік 10 міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

11500 

29.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 3 роки 

(скорочений),  
спеціальність – 081 

«Право», рівень вищої 

15 1. Фахове вступне 

випробування (основи 

правознавства) 

2. Середній бал 

диплому 

1.1 

2.1 

 

1.124 

 

01.09.2019 - 

30.06.2022 

2 рік 10 міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

11500 
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освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» 

на основі СВО – «бакалавр» 

(неюридична освіта). 

 

30.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 2 роки,  

спеціальність – 081 

«Право», рівень вищої 

освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» 

на основі ОКР – «молодший 

спеціаліст»» (юридична 

освіта). 

60 1. Фахове вступне 

випробування (теорія 

держави і права) 

2. Середній бал 

диплома 

 

1.1 

2.1 

 

1.124 

 

01.09.2019 - 

30.06.2021 

1 рік 10 міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

11200 

31.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 3 роки, 

спеціальність - 262 

Правоохоронна діяльність», 

рівень вищої освіти – 

перший (бакалаврський), 

ступінь вищої освіти -  

«бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти.                 

20 1. Українська мова та 

література 

2. Історія України  

3. Творчий конкурс 

(співбесіда) 

1.0,03 

2.0,035 

3.0,025 

4. 

атестат 

0,1 

 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

 

01.09.2019 - 

30.06.2022 

2 рік 10 міс. 

10.07.2019 - 

16.07.2019 

8700 

32.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 4 роки 

(нормативний), 

спеціальність - 053 

«Психологія», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» 

на основі повної загальної 

15 1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Біологія* 

4. Іноземна мова  

(Англійська мова; 

Французька мова; 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4.0,25 

5. 

атестат 

0,1 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

01.09.2019 - 

30.06.2023 

3 рік 10 міс. 

10.07.2019 - 

09.08.2019 

9000 
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середньої освіти.      Німецька мова; 

Іспанська мова)* 

*-на вибір 

 

 

33.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 3 роки 

(нормативний), 

спеціальність - 053 

«Психологія», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» 

на основі ОКР  «молодший 

спеціаліст» за іншою 

спеціальністю. 

 

 

10 

1. Фахове вступне 

випробування  

(математика) 

2. Додаткове вступне 

випробування 

(біологія) 

 

1.1 

2.0 

 

1.124 

2.140 

01.09.2019 - 

30.06.2022 

2 рік 10 міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

8600 

34.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 3 роки 

(нормативний), 

спеціальність - 053 

«Психологія», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» 

на основі СВО – «бакалавр» 

(неспоріднена 

спеціальність).                                                                                                                        

 

 

6 

1. Фахове вступне 

випробування  

(математика) 

2. Середній бал 

диплома  

1.1 

2.1 

 

1.124 

 

01.09.2019 - 

30.06.2022 

2 рік 10 міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

8600 

35.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 4 роки 

(нормативний), 

спеціальність – 051 

«Економіка», ступінь вищої 

освіти - «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти.              

 

                             

30 1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Географія* 

4. Іноземна мова  

(Англійська мова; 

Французька мова; 

Німецька мова; 

Іспанська мова)* 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4.0,25 

5. 

атестат 

0,1 

 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

01.09.2019 - 

30.06.2023 

3 рік 10 міс. 

10.07.2019 - 

09.08.2019 

9000 
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36.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 3 роки 

(нормативний), 

спеціальність – 051 

«Економіка», ступінь вищої 

освіти - «бакалавр» на 

основі ОКР  «молодший 

спеціаліст» (споріднена 

спеціальність).                                     

                                                                                                            

12 1. Українська мова та 

література (ЗНО) 

2. Фахове вступне 

випробування 

(математика) 

 

1.1 

2.1 

 

1.100 

2.124 

01.09.2019 - 

30.06.2022 

2 рік 10 міс. 

10.07.2019 - 

22.07.2019 

8500 

37.  форма навчання – заочна,  

строк навчання 4 роки 

(нормативний), 

спеціальність – 281 

«Публічне управління та 

адміністрування», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр»  

на основі повної загальної 

середньої освіти.                                          

30 1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Іноземна мова  

(Англійська мова; 

Французька мова; 

Німецька мова; 

Іспанська мова)* 

4. Історія України* 

*-на вибір 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4.0,25 

5. 

атестат 

0,1 

 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

01.09.2019 - 

30.06.2023 

3 рік 10 міс. 

10.07.2019 - 

09.08.2019 

7600 

38.  форма навчання – заочна,  

строк навчання 4 роки 

(нормативний), 

спеціальність – 291 

«Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр»  

на основі повної загальної 

середньої освіти.              

                             

20 1. Українська мова та 

література 

2. Іноземна мова  

(Англійська мова; 

Французька мова; 

Німецька мова; 

Іспанська мова) 

3. Математика* 

4. Історія України* 

*-на вибір 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4.0,25 

5. 

атестат 

0,1 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

01.09.2019 - 

30.06.2023 

3 рік 10 міс. 

10.07.2019 - 

09.08.2019 

8000 
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39.   форма навчання – заочна, 

строк навчання 4 роки 

(нормативний), 

спеціальність - 073 

«Менеджмент», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» 

на основі повної загальної 

середньої освіти.                                          

25 1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Іноземна мова  

(Англійська мова; 

Французька мова; 

Німецька мова; 

Іспанська мова)* 

4. Географія* 

*-на вибір 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4.0,25 

5. 

атестат 

0,1 

 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

01.09.2019 - 

30.06.2023 

3 рік 10 міс. 

10.07.2019 - 

09.08.2019 

7500 

40.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 1 рік 8 

місяців, галузь знань – 08 

«Право», спеціальність - 081 

«Право», ступінь вищої 

освіти – «магістр» на основі 

СВО – «бакалавр», ОКР – 

«спеціаліст».                            

185 1. Єдиний фаховий 

вступний іспит з 

іноземної мови 

2. Єдине фахове 

вступне випробування 

з права 

3.  Єдине фахове 

вступне випробування 

з загальних навчальних 

правничих 

компетентносте  

4. Додаткове вступне 

випробування – 

комплексний екзамен 

зі спеціалізації 

1.1 

2.1 

3.1 

4.0 

1.100 

2.100 

3.100 

4.124 

01.09.2019 - 

30.04.2021 

1 рік 8 міс 

17.06.2019-

23.07.2019 

21500 

41.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 2 роки, 

спеціальність - 262 

«Правоохоронна 

діяльність», ступінь вищої 

освіти - «магістр» на основі 

80 1. Комплексний іспит 

2. Вступний екзамен з 

іноземної мови 

3. Додаткове вступне 

випробування – 

комплексний екзамен 

1.1 

2.1 

3.0 

1.124 

2.124 

3.124 

01.09.2019 - 

30.06.2021 

1 рік 10 міс 

10.07.2019 - 

17.08.2019 

17000 
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СВО  Бакалавр», ОКР 

«Спеціаліст».   

зі спеціалізації 

42.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 1 рік 

8місяців, галузь знань – 05 

«Соціальні та поведінкові 

науки», спеціальність - 051 

«Економіка», ступінь вищої 

освіти – «магістр» на основі 

СВО – «бакалавр», ОКР – 

«спеціаліст».                            

25 1.Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови 

2. Фахове 

випробування (Іспит з 

фаху) 

3. Додаткове вступне 

випробування – 

комплексний екзамен 

зі спеціалізації 

1.1 

2.1 

3.0 

1.100 

2.100 

3.124 

01.09.2019 - 

30.04.2021 

1 рік 8 міс 

17.06.2019 - 

23.07.2019 

8000 

43.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 1 рік 8 

місяців, галузь знань – 05 

«Соціальні та поведінкові 

науки», спеціальність - 053 

«Психологія», ступінь 

вищої освіти – «магістр» на 

основі СВО – «бакалавр», 

ОКР – «спеціаліст».                            

25 1.Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови 

2. Фахове 

випробування (Іспит з 

фаху) 

3. Додаткове вступне 

випробування – 

комплексний екзамен 

зі спеціалізації 

1.1 

2.1 

3.0 

1.100 

2.100 

3.124 

01.09.2019 - 

30.04.2021 

1 рік 8 міс 

17.06.2019 - 

23.07.2019 

9000 

44.  Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

45.  форма навчання – денна, 

строк навчання 4 роки, 

спеціальність - 081 

«Право», ступінь вищої 

освіти -  «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти 

130 1. Українська мова та 

література 

2. Історія України  

3. Математика 

4. Іноземна мова  

(Англійська мова; 

Французька мова; 

Німецька мова; 

Іспанська мова) 

1.0,2 

2.0,3 

3.0,2 

4.0,2 

5.0,2. 

6. 
атестат 

0,1 

 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

5. 100 

01.09.2019 - 

30.06.2023 

3 роки 10 

міс. 
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5. Вступний іспит 

(оцінювання рівня 

фізичної 

підготовленості) 

 

46.  форма навчання – денна, 

строк навчання 1 рік 6 

місяців, галузь знань – 08 

«Право», спеціальність - 

081 «Право», ступінь 

вищої освіти – «магістр» 

на основі СВО – 

«бакалавр», ОКР – 

«спеціаліст»                            

15 1. Єдиний фаховий 

вступний іспит з 

іноземної мови 

2. Єдине фахове 

вступне випробування 

з права 

3.  Єдине фахове 

вступне випробування 

з загальних навчальних 

правничих 

компетентносте  

4. Додаткове вступне 

випробування – 

комплексний екзамен 

зі спеціалізації 

 

 

1.1 

2.1 

3.1 

4.0 

1.100 

2.100 

3.100 

4.124 

01.09.2019 - 

28.02.2021 

1 рік 6 міс. 

  

47.  Факультет економіко-правової безпеки 

48.  форма навчання – денна, 

строк навчання 4 роки, 

спеціальність - 081 

«Право», ступінь вищої 

освіти -  «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти 

60 1. Українська мова та 

література 

2. Історія України  

3. Математика 

4. Іноземна мова  

(Англійська мова; 

Французька мова; 

Німецька мова; 

1.0,2 

2.0,3 

3.0,2 

4.0,2 

5.0,2. 

6. 
атестат 

0,1 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

5. 100 

01.09.2019 - 

30.06.2023 

3 роки 10 

міс. 
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Іспанська мова) 

5. Вступний іспит 

(оцінювання рівня 

фізичної 

підготовленості) 

 

 

 

49.  Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 
50.  форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки, 

спеціальність - 262 

Правоохоронна 

діяльність», рівень вищої 

освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти -  «бакалавр» 

на основі повної загальної 

середньої освіти                 

150 1. Українська мова та 

література 

2. Історія України  

3. Творчий конкурс  

(співбесіда) 

4. Вступний іспит 

(оцінювання рівня 

фізичної 

підготовленості) 

1.0,2 

2.0,3 

3.0,2 

4.0,2 

5. 
атестат 

0,1 

 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

5. 100 

 

01.09.2019 - 

30.06.2022 

2 роки 10 

міс. 

 

  

51.  Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 
52.  форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки, 

спеціальність - 262 

Правоохоронна 

діяльність», рівень вищої 

освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти -  «бакалавр» 

на основі повної загальної 

середньої освіти                 

150 1. Українська мова та 

література 

2. Історія України  

3. Творчий конкурс  

(співбесіда) 

4. Вступний іспит 

(оцінювання рівня 

фізичної 

підготовленості) 

1.0,2 

2.0,3 

3.0,2 

4.0,2 

5. 
атестат 

0,1 

 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

5. 100 

 

01.09.2019 - 

30.06.2022 

2 роки 10 

міс. 

 

  

53.  форма навчання – денна, 

строк навчання 2 роки, 

15 1. Комплексний іспит 

2. Вступний екзамен з 

1.1 

2.1 

1.124 

2.124 

01.09.2019 - 

30.06.2021 
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спеціальність - 262 

«Правоохоронна 

діяльність», ступінь вищої 

освіти - «магістр» на 

основі СВО  Бакалавр», 

ОКР «Спеціаліст»   

іноземної мови 

3. Додаткове вступне 

випробування – 

комплексний екзамен 

зі спеціалізації 

3.0 3.124 1 рік 10 міс. 

54.  Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації 
55.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 4 роки, 

спеціальність - 262 

Правоохоронна 

діяльність», рівень вищої 

освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти -  «бакалавр» 

на основі повної загальної 

середньої освіти                 

60 1. Українська мова та 

література (іспит) 

2. Історія України 

(іспит) 

3. Творчий конкурс  

(співбесіда) 

 

1.0,2 

2.0,3 

3.0,2 

4. 
атестат 

0,1 

 

 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4.100 

 

01.09.2019 - 

30.06.2023 

3 роки 10 

міс. 

  

56.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 2 роки, 

спеціальність - 262 

«Правоохоронна 

діяльність», ступінь вищої 

освіти - «магістр» на 

основі СВО  Бакалавр», 

ОКР «Спеціаліст»   

90 1. Комплексний іспит 

2. Вступний екзамен з 

іноземної мови 

3. Додаткове вступне 

випробування – 

комплексний екзамен 

зі спеціалізації 

1.1 

2.1 

3.0 

1.124 

2.124 

3.124 

01.09.2019 - 

30.06.2021 

1 рік 10 міс. 

  

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                              О.С. Юнін 
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Додаток 2 

до Правил прийому до ДДУВС 

у 2019 році в новій редакції 
 

 

ТАБЛИЦЯ  

відповідності середнього бала документа про повну загальну 

середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 

60-бальної шкали 

 

 

 
1 5  

 
4 20  

 
8 40 

1,1 5,5 4,1 20,5 8,1 40,5 

1,2 6 4,2 21 8,2 41 

1,3 6,5 4,3 21,5 8,3 41,5 

1,4 7 4,4 22 8,4 42 

1,5 7,5 4,5 22,5 8,5 42,5 

1,6 8 4,6 23 8,6 43 

1,7 8,5 4,7 23,5 8,7 43,5 

1,8 9 4,8 24 8,8 44 

1,9 9,5 4,9 24,5 8,9 44,5 

2 10 5 25 9 45 

2,1 10,5 5,1 25,5 9,1 45,5 

2,2 11 5,2 26 9,2 46 

2,3 11,5 5,3 26,5 9,3 46,5 

2,4 12 5,4 27 9,4 47 

2,5 12,5 5,5 27,5 9,5 47,5 

2,6 13 5,6 28 9,6 48 

2,7 13,5 5,7 28,5 9,7 48,5 

2,8 14 5,8 29 9,8 49 

2,9 14,5 5,9 29,5 9,9 49,5 

3 15 6 30 10 50 

3,1 15,5 6,1 30,5 10,1 50,5 

3,2 16 6,2 31 10,2 51 

3,3 16,5 6,3 31,5 10,3 51,5 

3,4 17 6,4 32 10,4 52 

3,5 17,5 6,5 32,5 10,5 52,5 

3,6 18 6,6 33 10,6 53 

3,7 18,5 6,7 33,5 10,7 53,5 

3,8 19 6,8 34 10,8 54 

3,9 19,5 6,9 34,5 10,9 54,5 

 

 
7 35 11 55 

7,1 35,5 11,1 55,5 

7,2 36 11,2 56 

7,3 36,5 11,3 56,5 

7,4 37 11,4 57 

7,5 37,5 11,5 57,5 

7,6 38 11,6 58 

7,7 38,5 11,7 58,5 

7,8 39 11,8 59 
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Додаток 3 

до Правил прийому до ДДУВС 

у 2019 році в новій редакції 

 

ТАБЛИЦЯ  

переведення середнього бала документа про повну загальну середню 

освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 

 

1 100  4 120  8 160 

1,1 100  4,1 121  8,1 161 

1,2 100  4,2 122  8,2 162 

1,3 100  4,3 123  8,3 163 

1,4 100  4,4 124  8,4 164 

1,5 100  4,5 125  8,5 165 

1,6 100  4,6 126  8,6 166 

1,7 100  4,7 127  8,7 167 

1,8 100  4,8 128  8,8 168 

1,9 100  4,9 129  8,9 169 

2 100  5 130  9 170 

2,1 101  5,1 131  9,1 171 

2,2 102  5,2 132  9,2 172 

2,3 103  5,3 133  9,3 173 

2,4 104  5,4 134  9,4 174 

2,5 105  5,5 135  9,5 175 

2,6 106  5,6 136  9,6 176 

2,7 107  5,7 137  9,7 177 

2,8 108  5,8 138  9,8 178 

2,9 109  5,9 139  9,9 179 

3 110  6 140  10 180 

3,1 111  6,1 141  10,1 181 

3,2 112  6,2 142  10,2 182 

3,3 113  6,3 143  10,3 183 

3,4 114  6,4 144  10,4 184 

3,5 115  6,5 145  10,5 185 
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Додаток 4 

до Правил прийому до ДДУВС  

у 2019 році в новій редакції 

 

 

ПОРЯДОК  

проведення перевірки оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів на 

вступ  до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

у 2019 році 

 

Проведення перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до 

вступу до університету спрямоване на є визначення їх придатності до 

опанування навчальної програми за відповідним рівнем вищої освіти в 

університеті, їх придатності переносити фізичні навантаження без зниження 

працездатності при виконанні службових завдань. 

До участі в перевірці рівня фізичної підготовленості допускаються особи 

з числа кандидатів, які пройшли військово-лікарську комісію, пройшли 

реєстрацію у ЗВО та надали сертифікат(и) відповідно до вимог нормативно-

правових актів МОН України та правил прийому. 

Для проведення перевірки рівня фізичної підготовленості створюється 

предметна комісії, склад якої формується з числа науково-педагогічного складу 

університету та працівники органів поліції, закладів, установ, за необхідності – 

фахівці з фізичної підготовки інших органів виконавчої влади, закладів, 

установ, організацій (за згодою) і затверджується ректором університету. 

Проведення перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до 

вступу в університет проводиться в обов'язковій присутності медичних 

працівників. 

Для виконання практичних вправ надається одна спроба. В окремих 

випадках, за незалежних від кандидата до вступу обставин, голова 

екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії може дозволити йому виконати 

вправу повторно. Виконання вправи повторно з метою покращення результату 

не допускається. 

Кандидати, які скаржаться на погане самопочуття, оглядаються медичним 

працівником ЗВО і без його дозволу не допускаються до виконання вправ і 

нормативів. У разі погіршання стану здоров’я під час виконання практичних 

вправ кандидат на навчання зобов’язаний негайно повідомити про це членів 

комісії та медичних працівників, які зобов’язані організувати надання йому 

невідкладної медичної допомоги. 

У разі неможливості виконати всі контрольні вправи, передбачені 

розкладом, комісія визначає кандидату на навчання в межах встановлених 

розкладом строків проведення іспиту з фізичної підготовки дату повторної 

перевірки, під час якої він заново виконує всі вправи. 

Час та місце проведення перевірки рівня фізичної підготовленості 

визначається складеним розкладом, який затверджується головою приймальної 

комісії. 

Кандидатам до вступу до університету завчасно повідомляються правила 

та порядок проведення конкурсу, їх обов'язки і права, а також надається час (не 
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менше 15 хвилин) для самостійної розминки перед виконанням кожної вправи. 

Можливе проведення розминки також у складі групи. 

Перевірка рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу до 

університету проводиться протягом двох днів: 

1 день – біг 100 м, комплексна силова вправа; 

2 день – біг 1000 м. 

 Комплексна силова вправа 

Для виконання вправи необхідно мати секундомір та рівний майданчик 

(гімнастичний мат). Вправа також може проводитися із застосуванням 

контактної платформи заввишки 5 см. Час на виконання вправи - 1 хвилина.  

За командою «Вправу починай!» перші 30 секунд учасник тестування з 

вихідного положення лежачи на спині виконує максимально можливу кількість 

піднімання тулуба в сід, руки за головою, пальці зчеплені в «замок», лопатки 

торкаються поверхні, ноги зігнуті в колінах під прямим кутом, ступні 

притиснуті партнером до підлоги. Через 30 секунд за командою «Час!» 

кандидат приймає вихідне положення упору лежачи на поверхні (руки на 

ширині плечей, кисті вперед, лікті розведені не більше ніж на 45 градусів, 

плечі, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, стопи впираються в підлогу без 

опори) та без паузи для відпочинку виконує протягом наступних 30 секунд 

максимально можливу кількість згинань і розгинань рук до команди «Стій!». 

Згинаючи руки, кандидат обов’язково торкається грудьми поверхні або 

контактної платформи, розгинаючи руки у ліктьових суглобах, повертається у 

вихідне положення. Під час піднімання тулуба в сід незначне згинання ніг 

дозволяється, коли учасник тестування повертається у вихідне положення. 

Результатом виконання вправи є загальна кількість піднімання тулуба в 

сід та згинань і розгинань рук в упорі лежачи за 1 хвилину. 

Спроба не зараховується у разі: 

1) відсутності торкання ліктями стегон (колін) під час виконання першої 

частини вправи; 

2) відсутності торкання лопатками поверхні під час виконання першої 

частини вправи; 

3) якщо пальці розімкнуті із «замка» під час виконання першої частини 

вправи; 

4) зміщення таза під час виконання першої частини вправи; 

5) торкання підлоги колінами, стегнами, тазом під час виконання другої 

частини вправи; 

6) порушення прямої лінії «плечі - тулуб - ноги» під час виконання другої 

частини вправи; 

7) відсутності фіксації тіла у вихідному положенні під час виконання 

другої частини вправи; 

8) почергового розгинання рук під час виконання другої частини вправи; 

9) відсутності торкання грудьми підлоги (платформи) під час виконання 

другої частини вправи; 

10) розведення ліктів щодо тулуба більше ніж на 45 градусів під час 

виконання другої частини вправи. 
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Додаток 4.1 

до Правил прийому до ДДУВС  

у 2019 році в новій редакції 

    

 

      

ТАБЛИЦЯ 

нормативів з фізичної підготовки кандидатів на навчання до 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

(200-бальна шкала) 

 
Біг 1000 м (хв., с) Біг 100 м (с) Комплексна силова 

вправа (разів за хв.) 

Бали Вікові групи Бали Вікові групи Бали Вікові групи 

17-25 26-30 17-25 26-30 17-25 26-30 

нормативи нормативи нормативи 

200 3,50 4,00 200 14,5 15,0 200 55 50 

198 3,51 4,01 190 14,6 15,1 190 54 49 

196 3,52 4,02 180 14,7 15,2 180 53 48 

194 3,53 4,03 170 14,8 15,3 170 52 47 

192 3,54 4,04 160 14,9 15,4 160 51 46 

190 3,55 4,05 150 15,0 15,5 150 50 45 

188 3,56 4,06 140 15,1 15,6 140 49 44 

186 3,57 4,07 130 15,2 15,7 130 48 43 

184 3,58 4,08 120 15,3 15,8 120 47 42 

182 3,59 4,09 110 15,4 15,9 110 46 41 

180 4,00 4,10 100 15,5 16,0 100 45 40 

177 4,01 4,11       

174 4,02 4,12       

171 4,03 4,13       

168 4,04 4,14       

165 4,05 4,15       

162 4,06 4,16       

159 4,07 4,17       

156 4,08 4,18       

153 4,09 4,19       

150 4,10 4,20       

147 4,11 4,21       

144 4,12 4,22       

141 4,13 4,23       

138 4,14 4,24       

135 4,15 4,25       

132 4,16 4,26       

129 4,17 4,27       

126 4,18 4,28       



2 

 

 

 

 



Додаток 5 

до Правил прийому до ДДУВС  

у 2019 році в новій редакції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

з організації та проведення творчого конкурсу у закладах 

вищої освіти із специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх 

справ України і Національної поліції України 

 

 

І. Загальні положення 

 

1. Методичні рекомендації визначають порядок організації та 

проведення творчого конкурсу у закладах вищої освіти із специфічними 

умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства 

внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищого 

навчального військового закладу Національної гвардії України (далі – ЗВО). 

2. При вступі на основі повної загальної середньої освіти до ЗВО для 

здобуття ступеня бакалавра зі спеціальностей, визначених МОН України у 

рік вступу, кандидат на навчання повинен пройти творчий конкурс, який є 

третім конкурсним предметом. 

3. Творчий конкурс передбачає виконання вступником екзаменаційної 

роботи, яка складається з питань рекомендованого переліку та ситуаційних 

завдань, що формуються за таким принципом: 

Теоретичні питання - «Основи права»;  

Ситуаційні завдання з «Основ правознавства.  

 

II. Мета та завдання проведення творчого конкурсу  

 

1. Мета проведення творчого конкурсу – визначення вимог до 

професійної компетентності, спроможності вступника до нестандартного 

мислення та виявлення його реальної мотивації і професійної орієнтації, 

особистісних здібностей, що дозволяють успішно оволодіти навичками, 

яких потребує професійна діяльність за обраною спеціальністю.  
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2. Завдання проведення творчого конкурсу: 

- виявити ступінь усвідомлення майбутньої професії вступника та 

його професійного самовизначення; 

- оцінити загальний культурний рівень вступника; 

- визначити вміння вступника орієнтуватися в сучасних реаліях 

суспільства; 

- оцінити рівень аналітичних здібностей вступника, можливість 

мислити нестандартно та швидко приймати рішення для виконання 

професійних завдань; 

- визначити рівень підготовленості вступника, уміння чітко 

формулювати думки і стилістично грамотно їх викладати; 

 

ІІІ. Проведення творчого конкурсу 

 

1. Творчий конкурс із кандидатами на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться на підставі 

Рекомендованого переліку питань та ситуаційних завдань для проведення 

творчого конкурсу при вступі до ЗВО, що затверджується керівництвом МВС 

України та розміщується на веб-сайтах ЗВО.  

2. Творчий конкурс проводиться комісією, до складу якої входять 

науково-педагогічні працівники ЗВО, представники Національної поліції 

України (за погодженням), у тому числі Департаменту внутрішньої безпеки 

Національної поліції України, громадських організацій (за їх згодою). Робота 

комісії забезпечується за наявності не менше 2/3 від її визначеного складу. 

Творчий конкурс проводиться в усній формі з кожним окремо 

вступником не менш ніж трьома членами комісії, створеної ЗВО.  

3. Комісія з проведення творчого конкурсу складає необхідні 

екзаменаційні матеріали: пояснювальні записки до ситуаційних завдань, 

списки рекомендованої літератури тощо. Завдання розробляються не менш 

ніж у трьох варіантах. 

4. Під час проведення творчого конкурсу має бути забезпечено 

спокійну й доброзичливу атмосферу, а вступникам надано можливість 

самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань й умінь. 

5. Сторонні особи без дозволу комісії не допускаються до приміщень, в 

яких проводиться творчий конкурс. 

6. Під час проведення творчого конкурсу комісія може проводити 

відеозйомку. 

7. Для проведення творчого конкурсу вступнику пропонується одне 

питання з рекомендованого переліку та ситуаційне завдання. На підготовку 

до відповіді надається 20 хвилин.  

8. До аркуша усної відповіді кандидат на навчання записує питання і 

короткий зміст відповіді. Після закінчення творчого конкурсу листок усної 

відповіді підписують кандидат та члени комісії. Аркуш усної відповіді 

вступник заповнює особисто.  
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9. Під час проведення творчого конкурсу не допускається користування 

електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та 

іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням комісії. У разі 

використання вступником під час екзаменаційної роботи сторонніх джерел 

інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у 

випробуваннях, про що складається акт, в якому члени комісії з проведення 

творчого конкурсу зазначають причину відсторонення та час.  

10. Вступники, які не з’явилися на творчий конкурс без поважних 

причин у зазначений розкладом час, не допускаються до участі в конкурсі. За 

наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники 

допускаються до складання пропущеного творчого конкурсу з дозволу 

Приймальної комісії в межах встановлених розкладом строків проведення 

творчого конкурсу. 

11. Перескладання творчого конкурсу не допускається. Вступники, 

знання яких було оцінено нижче, ніж визначена комісією та Правилами 

прийому кількість балів, що необхідна для допуску до участі в конкурсі або 

зарахування на навчання за спеціальними умовами, не допускаються до 

подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі. 

 

IV. Критерії оцінювання результатів творчого конкурсу  

 

1. Підсумкова оцінка за теоретичне питання із рекомендованого 

переліку, а також ситуаційне завдання розраховується як середнє 

арифметичне оцінок, виставлених кожним членом комісії в межах від 100 до 

200 балів. 

2. Загальний бал за творчий конкурс розраховується як середнє 

арифметичне підсумкових оцінок, виставлених членами комісії за питання 

із рекомендованого переліку та ситуаційного завдання. 

3. Одержаний під час творчого конкурсу загальний бал вноситься до 

відомості. 

4. Загальний бал множиться на відповідний ваговий коефіцієнт і 

враховується при розрахунку конкурсного балу вступника. Прохідний бал 

становить 100 балів.  

При цьому до 0,50 бала округлюються в менший бік, а з 0,51 – у 

більший.  

5. Кандидати на навчання, знання яких за результатами творчого 

конкурсу оцінено нижче 100 балів, не допускаються до подальшої участі в 

конкурсному доборі. 

7. Результати творчого конкурсу оголошуються вступникам наступного 

дня після їх проведення шляхом розміщення даної інформації на офіційних 

сайтах та інформаційних стендах ЗВО. 
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Оцінка Критерії оцінювання 

190–200 балів 

(відмінно) 

 

Ставиться за повні знання матеріалу у 

встановленому обсязі, уміння правильно та 

швидко вирішувати теоретичні питання та ситуаційні 

завдання. Вступник володіє глибокими знаннями, здатний 

застосовувати їх у нестандартних ситуаціях, критично 

оцінює окремі факти, явища та ідеї, надає достатньо 

аргументовану відповідь на поставлені питання, 

демонструє знання нормативних актів із тематики, що 

пропонується для творчого конкурсу, розуміння 

майбутньої фахової та своєї відповідальності, бажання й 

готовність працювати в складних умовах, захищати права 

та свободи громадян.  

189–141 бал  

(добре) 

Ставиться за вияв вступником повних знань, 

успішне вирішення теоретичних питань та ситуативних 

завдань. Вступник вільно володіє матеріалом, намагається 

аналізувати і систематизувати інформацію, застосовувати 

загальновідомі докази у власній аргументації, надає повну 

відповідь на поставлені питання, демонструє розуміння 

майбутньої фахової та своєї відповідальності, бажання та 

готовність працювати в складних умовах, захищати права і 

свободи громадян. Але у відповіді вступника наявні 

незначні помилки. 

140–100 балів 

(задовільно) 

Ставиться за вияв знань основного матеріалу в 

обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої 

професійної діяльності, поверхову обізнаність у 

нормативних актах із тематики, запропонованої до 

творчого конкурсу, недостатнє розуміння майбутньої 

професії та своєї відповідальності як майбутнього 

працівника. Відповідь вступника правильна, але 

недостатньо осмислена. У відповіді наявні значні помилки. 

99–0 балів 

(незадовільно) 

Ставиться за вияв знань не повною мірою під час 

відтворення основного програмного матеріалу, допущення 

принципових помилок у виконанні, передбачених 

рекомендованим переліком завдань. Вступник 

фрагментарно відтворює незначну частину матеріалу, не 

може зрозуміло сформулювати відповіді на поставлені 

питання, не усвідомлює своєї ролі й відповідальності, яких 

вимагатиме професійна діяльність за обраною 

спеціальністю. 
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V. Право на апеляцію за результатами творчого конкурсу  

 

1. Апеляції на результати творчого конкурсу розглядає апеляційна 

комісія ВНЗ у складі голови комісії та двох науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників із числа осіб, затверджених наказом ректора 

ЗВО, з урахуванням вимог Положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15.10.2015 р. № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 04.11.2015 р. № 1353/27798. 

 

2. Право подати письмову апеляційну заяву на ім’я голови 

Приймальної комісії про незгоду з оцінкою, отриманою на вступному 

випробуванні (далі – апеляцію), мають особи, які складали вступні 

випробування. 

3. Вступник, який претендує на перегляд оцінки повинен надати 

документ, що посвідчує його особу. 

4. Апеляції повинні подаватись до апеляційної комісії особисто 

вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення 

результатів. 

5. Пропущення строку подачі апеляційної заяви є підставою для 

відмови в її задоволенні. 

6. Апеляція розглядається, як правило, у присутності вступника. 

Відсутність вступника на засіданні апеляційної комісії не є перешкодою для 

розгляду апеляції. 

7. Вступники запрошуються на засідання апеляційної комісії по 

одному. Вони отримують пояснення щодо помилок і зауважень, отриманих 

на вступних випробуваннях. 

8. На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутніми голова 

відповідної комісії та (або) його заступники як експерти. Вони мають право 

давати обґрунтовані пояснення вступнику та членам апеляційної комісії 

щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання. 

9. Додаткове опитування вступників, членами апеляційної комісії під 

час проведення апеляції не допускається. 

10. За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної 

комісії про що складається протокол. Протокол складає секретар 

апеляційної комісії, у якому записує всі зауваження членів комісії та 

висновки. За необхідності зміни оцінки відповідне рішення вноситься до 

протоколу. 

11. Розгляд кожної апеляції проводиться, якщо на засіданні 

апеляційної комісії присутні не менше 2/3 її членів. Засідання апеляційної 

комісії оформлюється відповідним протоколом. 

12. За наслідками розгляду апеляції апеляційна комісія має право 

ухвалити одне з двох рішень: 
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Додаток 6 

до Правил прийому до ДДУВС  

у 2019 році в новій редакції 

 

 

ПРАВИЛА 

прийому до відділу докторантури та аспірантури  

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ  

у 2019 році  

 

1. Загальні положення 

1.1. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук (науково-педагогічних та наукових кадрів) у 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (далі – 

ДДУВС) здійснюється згідно із законами України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», постановами Кабінету 

Міністрів України (далі – КМУ), нормативно-правовими актами Міністерства 

внутрішніх справ України (далі – МВС України), Міністерства освіти і науки 

України (далі – МОН України), які стосуються організації навчального 

процесу та науково-дослідної діяльності, Статутом ДДУВС і нормативними 

документами ДДУВС. Постановою КМУ № 261 від 23 березня 2016 року 

«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)», яка регламентує діяльність у галузі підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук і є обов’язковою для всіх 

вищих навчальних закладів та наукових установ України незалежно від їх 

підпорядкованості та форми власності, наказом МВС України від 14 лютого 

2008 року № 62 «Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади 

МВС», який є обов’язковим для відомчих вищих навчальних закладів та 

наукових установ та Наказом МВС України від 28 листопада 2017 року 

№ 963 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, 

що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, та 

вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і 

Національної поліції України», який регламентує діяльність у галузі 

підготовки здобувачів вищої освіти в системі МВС України і є обов’язковим 

для відомчих закладів вищої освіти та наукових установ. 

 

1.2. Підготовка здійснюється:  

в докторантурі університету за спеціальністю «081 Право».  

Науковими спеціалізаціями: 

– 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних та 

правових вчень; 



 

 

2 

– 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право; 

– 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-

виконавче право; 

– 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 

в аспірантурі (ад’юнктурі) університету за спеціальністю «081 

Право».  

Науковими спеціалізаціями: 

– 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних та 

правових вчень; 

– 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; 

– 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право; 

– 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-

виконавче право; 

– 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 

– 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку. 

в аспірантурі за спеціальністю «051 Економіка». 

Наукова спеціалізація: 

– 08.00.04 – економіка та управління, підприємствами (за видами 

економічної діяльності) 

в аспірантурі за спеціальністю «281 Публічне управління та 

адміністрування». 

Наукова спеціалізація: 

– механізми державного управління та місцевого самоврядування. 

2. Організація прийому до докторантури та аспірантури 

університету 

2.1. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється за кошти 

фізичних або юридичних осіб, визначає ректор з урахуванням можливостей 

забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та консультування. 

2.2. Докторантура та аспірантура ДДУВС розміщує у засобах масової 

інформації оголошення про конкурсний прийом до докторантури та 

аспірантури не пізніше ніж за три місяці до початку прийому із зазначенням 

наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних 

документів. 

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі 

необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до вищого 

навчального закладу. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до 

проходження вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури) виключно 

у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених 

правилами прийому. 

Документи на кандидатів для вступу в ад’юнктуру на денну форми 
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навчання в установленому порядку формують комплектуючі підрозділи МВС 

України. На денну форму навчання оформляється особова справа. 

2.3. Вступники до аспірантури (ад’юнктури) подають такі документи: 

1) заяву на ім’я ректора (рапорт для вступників до ад’юнктури);  

2) особовий листок з обліку кадрів (атестаційний лист для вступників 

до ад’юнктури); 

3) список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не 

мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді 

(реферати) з обраної ними наукової спеціальності;  

4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;  

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із 

зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які 

здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);  

6) копії паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника 

податків (ідентифікаційного коду); 

7) витяг із протоколу засідання кафедри з ухваленням напряму 

майбутньої дисертації та наукового керівника. 

Копії паспорта і диплома про вищу освіту вступник подає особисто. 

2.4. При вступі до докторантури, крім того, подаються: 

1) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук; 

2) копія диплома про присвоєння наукового ступеня кандидата наук (у 

разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія свідоцтва про визнання 

іноземного документа про освіту). 

3. Вимоги до вступників до аспірантури та осіб які зараховуються 

до докторантури 

3.1. До аспірантури (ад’юнктури) на денну та заочну форму навчання 

на конкурсній основі приймаються: 

- особи із числа державних службовців та працівників апарату 

Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, та 

поліцейських, державних службовців і працівників Національної поліції 

України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 

управління Національної поліції України. До ад'юнктури на конкурсній 

основі приймаються особи, які мають стаж роботи (служби) не менше 2 років 

після здобуття вищої освіти ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста). 

- громадяни України, які здобули вищу освіту ступеня магістра (за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) за профілем, що дає 

можливість навчатися за науковою спеціальністю, відкритою в аспірантурі,. 

3.2. До докторантури на денну форму підготовки приймаються 

громадяни України, які мають науковий ступінь кандидата наук (доктора 

філософії), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової 

спеціальності. Кандидати на зарахування до докторантури надають до 01 
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липня року вступу матеріали для розгляду відповідними кафедрами. Кафедра 

в місячний строк з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді 

вступників до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над 

дисертацією і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожної 

особи до докторантури. Вчена рада у місячний строк розглядає висновки 

кафедри щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до 

докторантури. Рішення Вченої ради затверджується і оформляється наказом 

ректора.  

 

4. Проведення вступних іспитів до аспірантури 

4.1. Для проведення вступних іспитів до аспірантури (ад’юнктури) 

створюється приймальна комісія під головуванням ректора. Членів 

приймальної комісії призначає ректор з числа керівників кафедр та провідних 

учених університету. 

4.2. Рішення про допуск кандидатів на навчання до складання вступних 

іспитів до аспірантури приймає приймальна комісія за результатами 

співбесіди, розгляду реферату чи поданих наукових праць з урахуванням 

письмового висновку ймовірного наукового керівника, про що особу 

повідомляють у тижневий строк. 

Приймальна комісія може відмовити вступнику в допуску до складання 

вступних іспитів у зв’язку з неподанням у встановлений термін усіх або 

окремих документів, названих у цьому Положенні, або поданням їх після 

закінчення встановленого терміну. 

Прийом до аспірантури проводиться за конкурсом щорічно в терміни, 

встановлені керівництвом ДДУВС: 

- подання заяв про допуск до участі в конкурсі з 01 квітня по 10 липня; 

- вступні випробування – з 01 по 25 серпня; 

- зарахування до аспірантури - з 01 вересня. 

4.3. Вступники до аспірантури складають вступні іспити: 

- із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з 

відповідної спеціальності); 

- з іноземної мови за вибором (англійської, німецької, французької) в 

обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема 

англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International 

English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English 

Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної 

мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати 

прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з 

найвищим балом. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням 

Вченої ради ДДУВС у разі, якщо знання цієї мови необхідне для роботи над 

дисертацією; 

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом 

календарного року. 
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Особам, які вступають до ад'юнктури (аспірантури) та мають ступінь 

магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, здобутий за іншою 

галуззю знань (спеціальністю), може бути призначено додаткові вступні 

випробування відповідно до обраної галузі знань (спеціальності) підготовки в 

ад'юнктурі (аспірантурі). 

4.4. Приймання вступних іспитів до аспірантури проводять предметні 

комісії у кількості, як правило, 3-5 осіб кожна, які призначаються ректором. 

До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори 

наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та 

відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. 

До складу предметних комісій можуть бути призначені також 

представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими 

укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про 

спільне керівництво дослідженнями аспірантів (ад’юнктів), та/або про 

спільне виконання освітньо-наукової програми або з якими здійснюється 

підготовка докторів філософії за спільною освітньо-науковою програмою, 

узгодженою між вищим навчальним закладом і науковою установою. 

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися 

також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно 

володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть 

кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником. 

4.5. Вступні іспити до аспірантури ДДУВС проводяться до 20 серпня 

включно. 

4.6. Приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника до 

аспірантури на підставі результатів вступних іспитів.  

Результати вступних іспитів мають бути відображені за 100-бальною 

шкалою. Зазначені результати обчислюються за наступною формулою: 

РВІ = 8хА + 4хБ + 4хВ, 

де: 

РВІ – результат вступного іспиту; 

А – результат вступного іспиту зі спеціальності; 

Б – результат вступного іспиту з іноземної мови; 

8 та 4 – вагові коефіцієнти;  

В – додаткові бали за: 2 бали – за наявність індивідуальної чи 

колективної монографії за обраною спеціальністю; 2 бали – за наявність 

статей (статті) за обраною спеціальністю у виданнях іноземних держав або у 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз; 1 бал – 

за наявність статей за обраною спеціальністю у фахових наукових виданнях.  

Отримані результати вступних іспитів та додаткові бали переводяться у 

100-бальну шляхом помноження на відповідні вагові коефіцієнти, після чого 

підсумовуються.  

У разі одержання однакових результатів вступних іспитів переважне 

право при зарахуванні мають вступники, рекомендовані до вступу до 

аспірантури Вченою радою ДДУВС, які успішно закінчили магістратуру і 
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склали всі або декілька кандидатських іспитів, а також мають наукові праці 

за відповідною науковою спеціальністю, їхня кількість та наукова 

значимість. 

Про рішення приймальної комісії вступник повідомляється в 

п’ятиденний термін з дня прийняття рішення. 

4.7. Під час проведення вступних іспитів забороняється 

використовувати підручники, посібники та інші матеріали, що не передбачені 

рішенням приймальної комісії. У разі користування вступником під час 

вступного випробування сторонніми джерелами інформації він 

відсторонюється від участі у випробуваннях. На його екзаменаційному 

листку екзаменатор вказує причину та час відсторонення. Вступнику 

виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу та змісту відповіді. 

Оцінка за результатами усного вступного випробування виставляється 

прописом (за чотирьохбальною шкалою оцінювання: «відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») в екзаменаційну відомість. 

Перескладання вступних випробувань не дозволяється. 

4.8. Особам, які допущені до складання вступних іспитів до 

аспірантури на денну або заочну форму навчання, для підготовки та 

складання вступних іспитів за місцем праці один раз на рік надається 

додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 днів на кожний вступний 

іспит.  

До додаткової відпустки не включається час проїзду від місця праці до 

місця знаходження університету і назад. Витрати на проїзд та проживання 

несе вступник. Документом, який засвідчує право вступника до аспірантури 

на додаткову оплачувану відпустку, є повідомлення приймальної комісії за 

підписом ректора про його допуск до складання вступних іспитів. 

4.9. На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури 

приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника. 

4.10. У разі одержання однакових оцінок переважне право при 

зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу 

Вченою радою вищого навчального закладу (факультету), які успішно 

закінчили магістратуру та склали всі або декілька кандидатських іспитів. 

Також у разі одержання однакових оцінок більшу вагу у конкурсному 

балі має вступне випробування зі спеціальності. 

4.11. Вступники, які не з’явилися на вступні випробування без 

поважних причин у визначений розкладом час, до участі у подальших 

випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, 

які підтверджені документально, вступники можуть допускатись до 

складання пропущених випробувань з дозволу приймальної комісії в межах 

встановлених строків проведення випробувань. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки на вступному 

екзамені повинна подаватись вступником в день оголошення результату 

екзамену, але не пізніше дня наступного. 
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Додаток 7 

до Правил прийому до ДДУВС  

у 2019 році в новій редакції 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

проведення торчого конкурсу  

у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

у 2019 році 

 

 

 

1. Творчий конкурс передбачає виконання вступником екзаменаційної 

роботи, яка складається з двох блоків питань рекомендованого переліку та 

ситуаційних завдань, що формуються за таким принципом: 

перший блок - «Майбутня професія – поліцейський» – із 

рекомендованого переліку питань щодо основних завдань, принципів 

функціонування, структури Національної поліції України; 

другий блок - «Основи права»;  

ситуаційні завдання з «Основ правознавства.  

2. Творчий конкурс проводиться комісією, до складу якої входять 

науково-педагогічні працівники ЗВО, представники Національної поліції 

Украпїни (за погодженням), у тому числі Департаменту внутрішньої безпеки 

Національної поліції України, громадських організацій (за їх згодою). Робота 

комісії забезпечується за наявності не менше 2/3 від її визначеного складу. 

Творчий конкурс проводиться в усній формі з кожним окремо 

вступником не менш ніж трьома членами комісії, створеної ЗВО.  

3. Під час проведення творчого конкурсу має бути забезпечено 

спокійну й доброзичливу атмосферу, а вступникам надано можливість 

самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань й умінь. 

4. Сторонні особи без дозволу комісії не допускаються до приміщень, в 

яких проводиться творчий конкурс. 

5. Під час проведення творчого конкурсу комісія може проводити 

відеозйомку. 

6. Для проведення творчого конкурсу вступнику пропонується два 

питання з рекомендованого переліку та ситуаційне завдання. На підготовку 

до відповіді надається 20 хвилин.  

7. До аркуша усної відповіді кандидат на навчання записує питання і 

короткий зміст відповіді. Після закінчення творчого конкурсу листок усної 
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відповіді підписують кандидат та члени комісії. Аркуш усної відповіді 

вступник заповнює особисто.  

8. Під час проведення творчого конкурсу не допускається користування 

електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та 

іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням комісії. У разі 

використання вступником під час екзаменаційної роботи сторонніх джерел 

інформації  

(у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про 

що складається акт, в якому члени комісії з проведення творчого конкурсу 

зазначають причину відсторонення та час.  

9. Вступники, які не з’явилися на творчий конкурс без поважних 

причин у зазначений розкладом час, не допускаються до участі в конкурсі. За 

наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники 

допускаються до складання пропущеного творчого конкурсу з дозволу 

Приймальної комісії в межах встановлених розкладом строків проведення 

творчого конкурсу. 

10. Перескладання творчого конкурсу не допускається. Вступники, 

знання яких було оцінено нижче, ніж визначена комісією та Правилами 

прийому кількість балів, що необхідна для допуску до участі в конкурсі або 

зарахування на навчання за спеціальними умовами, не допускаються до 

подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі. 

11. Підсумкова оцінка за кожний окремий блок питань із 

рекомендованого переліку (перший чи другий ), а також ситуаційне завдання 

розраховується як середнє арифметичне оцінок, виставлених кожним членом 

комісії в межах від 100 до 200 балів. 

12. Загальний бал за творчий конкурс розраховується як середнє 

арифметичне підсумкових оцінок, виставлених членами комісії за два блоки 

питань із рекомендованого переліку та ситуаційного завдання. 

13. Одержаний під час творчого конкурсу загальний бал вноситься до 

відомості. 

14. Загальний бал множиться на відповідний ваговий коефіцієнт і 

враховується при розрахунку конкурсного балу вступника. Прохідний бал 

становить 100 балів.  

При цьому до 0,50 бала округлюються в менший бік, а з 0,51 – у 

більший.  

15. Кандидати на навчання, знання яких за результатами творчого 

конкурсу оцінено нижче 100 балів, не допускаються до подальшої участі в 

конкурсному доборі. 

16. Результати творчого конкурсу оголошуються вступникам 

наступного дня після їх проведення шляхом розміщення даної інформації на 

офіційних сайтах та інформаційних стендах ЗВО. 
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Додаток 8 

до Правил прийому до ДДУВС  

у 2019 році в новій редакції 

 

 

 

ПОРЯДОК  

організації та проведення вступних випробувань, що 

проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий 

(магістерський) рівень вищої освіти 

 

І. Загальні положення  

1. Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення 

вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для 

вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти (далі - вступні 

випробування).  

Вступними випробуваннями в контексті цього Порядку є:  

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 для вступників за спеціальностями 081 

«Право» та 293 «Міжнародне право»;  

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. Перелік спеціальностей для вступників, за якими 

проводиться єдиний вступний іспит, визначається Умовами прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України у відповідному році (далі - 

визначені спеціальності).  

2. Брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття 

ступеня вищої освіти магістра за визначеними спеціальностями за 

результатами вступних випробувань, що проводяться у закладі вищої освіти, 

можуть окремі категорії вступників, визначені Умовами прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України у відповідному році.  

3. Вступники, які вступають до закладу вищої освіти на основі 

ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки), можуть брати участь у конкурсному 

відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за визначеними 
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спеціальностями за результатами вступних випробувань за умови успішного 

проходження додаткових вступних випробувань у закладі вищої освіти.  

Додаткові вступні випробування вступники складають у кожному з 

обраних закладів вищої освіти, в яких виявили бажання брати участь у 

конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра. Заклад 

вищої освіти самостійно визначає зміст та перелік додаткових вступних 

випробувань. 

 4. Єдиний вступний іспит передбачає виконання екзаменаційної 

роботи (тесту) з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або 

іспанської) мови.  

5. Єдине фахове вступне випробування передбачає виконання 

екзаменаційної роботи (тесту), що містить два блоки тестових завдань:  

перший блок - тест загальних навчальних правничих 

компетентностей, що включає тестування таких компетентностей: аналітичне 

мислення, критичне мислення, логічне мислення (далі - блок ТЗНПК);  

другий блок - тест з восьми базових правничих дисциплін, що 

включає конституційне право України, адміністративне право України та 

адміністративне судочинство в Україні, цивільне право України, цивільне 

процесуальне право України, кримінальне право України, кримінальне 

процесуальне право України, міжнародне публічне право, міжнародний 

захист прав людини (далі - блок Право);  

6. Вступний іспит з іноземної мови та фахові вступні випробування 

у закладі вищої освіти для вступників, визначених у пункті 3 цього розділу, 

проводять заклади вищої освіти у строки, визначені Умовами прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України у відповідному році. Результати 

вступних випробувань у закладах вищої освіти визначаються у вигляді 

оцінок за шкалою 100 - 200 балів згідно з таблицями відповідності тестових 

балів рейтинговій оцінці та з урахуванням встановленої відповідною 

фаховою комісією або предметною фаховою комісією мінімальної кількості 

тестових балів, які за виконання завдань певного блоку може отримати 

вступник з мінімально допустимим рівнем фахової компетентності (далі - 

поріг «склав/не склав»).  

 

ІІ. Права та обов’язки вступників  

1. Вступник має право на:  

1) доступ до інформації про: правила прийому до закладів вищої 

освіти України; програму єдиного вступного іспиту; програми блоків 

єдиного фахового вступного випробування; форми завдань єдиного 

вступного іспиту; форми завдань єдиного фахового вступного випробування; 

строки та порядок проведення вступних випробувань; час і місце проведення 

вступних випробувань; використання в пункті проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання, в якому проводяться вступні випробування (далі - 

пункт тестування), технічних пристроїв, необхідних для контролю за 
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проведенням вступного випробування; порядок визначення, спосіб і час 

офіційного оголошення результатів вступних випробувань;  

2) виконання екзаменаційних робіт, розроблених згідно з 

відповідними програмами;  

3) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, 

відповідальних за організацію та проведення вступних випробувань;  

4) безпечні умови під час складання вступних випробувань в пункті 

тестування;  

5) оскарження процедури проведення вступних випробувань в 

пункті тестування та результатів вступних випробувань (апеляцію); 

 6) отримання зошита(ів) із завданнями екзаменаційної роботи після 

завершення часу, відведеного на виконання вступних випробувань.  

 

2. Вступник зобов’язаний: 

 1) ознайомитися з цим Порядком та правилами прийому до 

обраного(их) закладу(ів) вищої освіти перед реєстрацією для проходження 

вступних випробувань;  

2) зареєструватися для складання вступних випробувань та 

отримати екзаменаційний листок (додаток 1) у приймальній комісії одного з 

обраних закладів вищої освіти з метою участі у конкурсному відборі для 

вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра; 

 3) своєчасно прибути до пункту тестування з документом, що 

посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого зазначені в 

екзаменаційному листку), та екзаменаційним листком;  

4) дотримуватися вимог цього Порядку;  

5) ввічливо ставитися до вступників і працівників пункту 

тестування;  

6) виконувати вказівки та вимоги працівників пункту тестування 

щодо процедури проходження вступних випробувань;  

7) після завершення часу, відведеного для виконання 

екзаменаційної роботи, повернути працівникам пункту тестування матеріали 

єдиного вступного іспиту, відповідного блоку єдиного фахового вступного 

випробування;  

8) виконувати екзаменаційну роботу на робочому місці, 

визначеному Українським центром; 

 9) виконувати та оформлювати екзаменаційну роботу згідно із 

правилами, зазначеними в зошиті із завданнями.  

 

3. Вступнику забороняється:  

1) приносити до пункту тестування небезпечні предмети та 

речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;  

2) використовувати в пункті тестування засоби зв’язку, пристрої 

зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також 

окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних 



4 

 

 

технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші 

засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, 

про наявність яких вступник повинен повідомити працівників пункту 

тестування до початку виконання вступних випробувань); 

 3) псувати майно закладу, у приміщенні якого розміщується пункт 

тестування, чи майно осіб, які перебувають у пункті тестування; 

 4) протягом часу, відведеного для виконання вступних 

випробувань: спілкуватися з іншими вступниками, передавати їм будь-які 

предмети та/або матеріали; заважати іншим вступникам виконувати вступні 

випробування; мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, 

збереження та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які 

можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи 

пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, 

прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність 

яких вступник повинен повідомити працівників пункту тестування до 

початку виконання вступних випробувань); копіювати завдання, виносити 

зошит(и) із завданнями (його частину) та/або бланки відповідей із аудиторії, 

у якій відбувається тестування;  

5) персоналізувати бланки відповідей.  

4. У разі порушення вимог, передбачених підпунктами 5 - 9 пункту 

2 та пунктом 3 цього розділу, вступник на вимогу осіб, відповідальних за  

організацію роботи пункту тестування, має повернути матеріали вступних 

випробувань та залишити пункт тестування. 

  

III. Суб’єкти проведення вступних випробувань  

1. Суб’єктами проведення вступних випробувань є:  

1) Міністерство освіти і науки України;  

2) заклади вищої освіти;  

3) приймальні комісії;  

4) Український центр;  

5) регіональні центри;  

6) структурні підрозділи з питань освіти і науки обласних, 

Київської міської держадміністрацій (далі - обласні органи управління 

освітою).  

2. У процесі проведення вступних випробувань Міністерство освіти 

і науки України:  

1) забезпечує координацію діяльності суб’єктів проведення 

вступних випробувань на всіх етапах їх підготовки, організації та 

проведення;  

2) затверджує склад робочої групи;  

3) затверджує склад фахових комісій;  

4) організовує діяльність робочої групи та фахових комісій;  

5) визначає процедуру укладення тестових завдань єдиного 

фахового вступного випробування, у тому числі визначає за поданням 
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робочої групи установу(и) (організацію(ї)), яка(і) формує(ють) базу тестових 

завдань для проведення єдиного фахового вступного випробування та бере 

участь у підготовці сигнальних примірників зошитів із завданнями єдиного 

фахового вступного випробування та бланків відповідей;  

6) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 

громадськості з питань організації та проведення вступних випробувань, 

видає відповідні інформаційні матеріали;  

7) контролює здійснення закладами вищої освіти повноважень 

щодо підготовки, організації та проведення вступних випробувань;  

8) здійснює інші функції, передбачені цим Порядком. 

 3. У процесі підготовки та проведення вступних випробувань 

заклади вищої освіти:  

1) проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 

громадськості з питань проведення вступних випробувань;  

2) здійснюють заходи щодо організації реєстрації вступників для 

складання вступних випробувань;  

3) координують дії з регіональними центрами та організовують 

здійснення заходів щодо організації та проведення вступних випробувань;  

4) визначають з числа працівників закладу осіб, які координують 

питання організації та проведення вступних випробувань з регіональними 

центрами;  

5) подають до регіональних центрів пропозиції щодо створення у 

населених пунктах, де можуть проводитися вступні випробування, на власній 

базі та/або базі їх відокремлених підрозділів, інших закладів освіти (за їх 6 

згодою) пунктів тестування, відповідно до кількісних показників, зазначених 

у замовленнях, що формуються регіональними центрами;  

6) створюють умови для роботи пунктів тестування, а також 

надають пропозиції щодо залучення педагогічних, наукових, науково-

педагогічних працівників та інших фахівців для роботи в пунктах тестування 

в повному обсязі згідно із замовленнями, що формуються регіональними 

центрами;  

7) оприлюднюють результати вступних випробувань.  

4. У процесі підготовки та проведення вступних випробувань 

приймальні комісії:  

1) здійснюють реєстрацію вступників для складання вступних 

випробувань;  

2) видають вступникам екзаменаційні листки.  

5. У процесі підготовки та проведення вступних випробувань 

Український центр:  

1) здійснює їх організаційно-технологічне забезпечення;  

2) встановлює умови формування пунктів тестування, регламенти 

роботи пунктів тестування та пунктів обробки, вимоги до їх облаштування, 

організовує їх роботу;  
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3) забезпечує розроблення комплексу програмних засобів, що 

використовуються в процесі підготовки, проведення, обробки результатів 

вступних випробувань;  

4) укладає тестові завдання єдиного вступного іспиту, формує 

сигнальні примірники зошитів із завданнями єдиного вступного іспиту та 

бланки відповідей;  

5) розробляє та ухвалює схеми нарахування балів за виконання 

єдиного вступного іспиту;  

6) формує базу даних вступників;  

7) тиражує в умовах суворої конфіденційності матеріали, необхідні 

для проведення вступних випробувань;  

8) розподіляє вступників між аудиторіями в пунктах тестування та 

закріплює їх за робочими місцями;  

9) організовує доставку матеріалів вступних випробувань: з 

Українського центру до пунктів тестування; з пунктів тестування до пунктів 

обробки;  

10) організовує діяльність апеляційної комісії;  

11) затверджує склад предметних фахових комісій;  

12) визначає результати вступних випробувань, персоніфікує 

роботи вступників, установлює персональні результати вступних 

випробувань;  

13) анулює за рішенням апеляційної комісії результати вступних 

випробувань;  

14) передає результати вступних випробувань (додаток 2) до 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти; 

 15) здійснює інші функції відповідно до цього Порядку.  

6. У процесі підготовки та проведення вступних випробувань 

регіональні центри:  

1) формують разом із закладами освіти мережу пунктів тестування 

за сприяння обласних органів управління освітою;  

2) співпрацюють із закладами освіти та обласними органами 

управління освітою щодо кадрового забезпечення пунктів тестування;  

3) співпрацюють із територіальними органами центральних органів 

виконавчої влади щодо створення безпечних умов для вступників, у тому 

числі щодо профілактичних оглядів пунктів тестування на наявність 

вибухонебезпечних та отруйних речовин та охорони правопорядку в місцях 

проведення вступних випробувань;  

4) організовують добір, реєстрацію, підготовку та розподіл 

працівників, залучених до роботи в пунктах тестування, забезпечення їх 

інформаційними та методичними матеріалами;  

5) розподіляють вступників за пунктами тестування;  

6) організовують охорону контейнерів (пакетів) із матеріалами 

вступних випробувань;  

7) забезпечують обробку матеріалів вступних випробувань;  
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