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І. Загальні положення 

 

1. Провадження освітньої діяльності у Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ 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»). 

2. Правила прийому розроблені приймальною комісією університету 

відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про засади державної мовної політики», «Про Національну поліцію», 

Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098, Порядку 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від  02 травня 2022 року № 400, 

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), 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),  

Порядку добору (відбору) на навчання до закладів освіти на період дії воєнного 

стану, затвердженого наказом МВС від 18 травня 2022 року № 305, Положення 

з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на 

службу в Національну поліцію України, затвердженого наказом МВС від 01 

грудня  2021 року № 888,  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.  

3. Зміни до цих Правил затверджуються Вченою радою університету. 

4. Правила прийому до відділу докторантури та ад’юнктури для здобуття 
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ступенів доктора філософії та доктора наук затверджуються Вченою радою як 

додаток до Правил прийому (додаток 4). 

5. Прийом на навчання до університету здійснюється на конкурсній 

основі за відповідними джерелами фінансування. Університет здійснює 

підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України, Національної 

поліції України, Департаменту  стратегічних розслідувань Національної поліції 

України та  Національної гвардії України  (далі – замовники) за державним 

замовленням; за кошти фізичних та/або юридичних осіб на денній та заочній 

формах навчання ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії відповідно до 

ліцензії в межах ліцензованого обсягу та ступеня доктора наук на денній формі 

навчання за відкритими спеціальностями.  

6. 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 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (далі – 

Положення про приймальну комісію), затвердженим Вченою радою 

університету. Положення про приймальну комісію оприлюднюється на 

офіційному веб-порталі ДДУВС 

7. Ректор університету забезпечує дотримання законодавства України, 

зокрема цих Правил прийому, а також відкритість і прозорість роботи 

приймальної комісії.  

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

підставою для видання відповідного наказу університету та/або виконання 

процедур вступної кампанії.  

9. Усі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішує 

приймальна комісія на своїх засіданнях. Рішення приймальної комісії 

оприлюднюються на офіційному веб-порталі університету в день прийняття або 

не пізніше ніж наступного дня після прийняття відповідного рішення.  

10. Персональні дані осіб, які вступають на навчання до університету за 

державним замовленням для підготовки кадрів для Національної поліції 

України, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина 

база або ЄДЕБО) не вносяться, за винятком виключення заяв осіб, зарахованих 

на місця державного замовлення, з конкурсів на інші місця державного 

замовлення.  

11. Вступникам на період складання вступних випробувань за бажанням 

надається місце в гуртожитку на платній основі (за наявності вільних місць). 

Дотримання вимог правил проживання, санітарного стану та пожежної безпеки 

є обов’язковим, інструктаж здійснюється під час поселення. 

 

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти 
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1. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються: 

- особи, які здобули повну загальну середню освіту - для здобуття ступеня 

молодшого бакалавра; 

- особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо- 

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за іншою спеціальністю, - для 

здобуття ступеня бакалавра; 

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

рівень спеціаліста), - для здобуття ступеня магістра; 

- особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста), - для здобуття ступеня доктора філософії; 

- особи, які здобули ступінь доктора філософії (кандидата наук), - для здобуття 

ступеня доктора наук. 

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються 

особи, які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 

«Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 

«Міжнародне право». 

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. Умовою зарахування 

здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в 

тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних 

виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги 

можуть бути виконані протягом першого року навчання. 

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть 

прийматись на другий (старші) курс(и) або на перший курс (зі скороченим 

строком навчання). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 

особи можуть прийматися на перший або старші курси (зокрема зі скороченим 

строком навчання). 

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на 

основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були 

відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають 

право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо - 

кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою 

або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю. 

3. На навчання до університету приймаються громадяни України (далі - 

особи), які постійно проживають на території України на законних підставах, 
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мають відповідний освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і виявили 

бажання здобути вищу освіту, у межах ліцензованого обсягу для кожного рівня 

вищої освіти та спеціальності за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно 

до Переліку галузей знань і спеціальностей, за яким здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 року № 266. 

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для 

кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, 

який триває з 01 січня до 31 грудня. 

4. Відповідно до раніше здобутого освітнього ступеня (освітньо- 

кваліфікаційного рівня) 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 складу поліції, які мають повну загальну середню 

освіту; 

- особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра; 

- особи середнього і вищого складу поліції, які мають ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста); 

- особи середнього і вищого складу поліції, які мають ступінь доктора 

філософії (кандидата наук); 

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

організаціях, що належать до сфери управління МВС або Національної 

поліції України, і мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста); 

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

організаціях, що належать до сфери управління МВС або Національної 

поліції України, які 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, 

організаціях, що належать до сфери управління МВС або Національної 

поліції України і мають повну загальну середню освіту; 

- особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста); 

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

організаціях, що належать до сфери управління МВС або Національної 

поліції України, які мають ступінь бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста); 
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- особи середнього та вищого складу поліції, які мають ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста); 

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

організаціях, що належать до сфери управління МВС або Національної 

поліції України, і мають ступінь магістра (освітньо -кваліфікаційний 

рівень спеціаліста); 

 3) на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб: 

 - для здобуття ступеня молодшого бакалавра: 

 особи, які здобули повну загальну середню освіту; 

- для здобуття ступеня бакалавра: 

 особи, які здобули повну загальну середню освіту; 

 особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, зокрема за іншою спеціальністю; 

 особи, які здобули ступінь вищої освіти не нижче бакалавра або освітньо 

- кваліфікаційний рівень спеціаліста; 

- для здобуття ступеня магістра: 

 особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста) або ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста) за іншою спеціальністю. 

 5. Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб, 

місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених 

пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з таких територій після 01 січня 

2022 року, в частині проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну 

загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту 

відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому 

для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) 

освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території 

окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених 

пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 01 березня 2021 року № 271, (далі – наказ № 271). 6. 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 України; 

- університетом, територіальним органом поліції та особою, яка 

навчається, - для Національної поліції України. 



7 

 

 7. Добір кандидатів на навчання здійснюється підприємствами, 

установами, організаціями, що належать до сфери управління МВС України, 

територіальними органами Національної поліції України (далі - комплектуючі 

органи). 

 За потреби університет може надавати практичну допомогу 

комплектуючим органам щодо організації збору документів, необхідних для 

подальшого формування особових справ кандидатів на навчання. 

 8. Відповідальними особами за добір кандидатів на навчання є керівники 

комплектуючих органів. 

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

навчатися в університеті, подають рапорт, інші особи - звертаються із заявою 

до комплектуючого органу за місцем постійного проживання. 

 Комплектуючі органи готують обґрунтовані висновки щодо доцільності 

направлення зазначених осіб на навчання, які затверджуються керівниками або 

їх заступниками. 

 10. Особові (навчальні) справи кандидатів для вступу на навчання 

оформляються комплектуючими органами, що відбирали їх на навчання, 

відповідно до вимог Порядку формування та ведення особових справ 

поліцейських, затвердженого наказом МВС України від 12 травня 2016 року № 

377, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2016 року за № 

828/28958. 

 Документи, які подають кандидати на навчання, обробляються відповідно 

до Закону України «Про захист персональних даних». 

 11. 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 років до 30 

років;  

- особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра;  

- особи середнього і вищого складу поліції, які мають ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);  

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

організаціях, що належать до сфери управління МВС або Національної 

поліції, і мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста);  

2) на заочну форму навчання за державним замовленням:  

- особи молодшого складу поліції, які мають повну загальну середню 

освіту;  
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- цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, закладах, 

що належать до сфери управління МВС або Національної поліції, та 

мають повну загальну середню освіту;  

- особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра. 

 12. До особової справи кандидатів на денну форму навчання за 

державним замовленням додаються:  

- заява (рапорт) кандидата про направлення на навчання із зазначенням 

структурного навчального підрозділу університету та спеціальності;  

- анкета кандидата на навчання, заповнена ним власноруч; особова картка 

працівника (для цивільних осіб);  

- висновок про направлення на навчання (для працівників);  

- висновок про направлення на навчання (для цивільних осіб);  

- копія сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за 

наявності);  

- копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо 

участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти (за 

наявності);  

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

см без куточка); копія документа державного зразка про здобутий 

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

здійснюється вступ, і копію додатка до нього; довідка про надання 

допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для осіб, яким його 

надано).  

13. До навчальної справи кандидатів на заочну форму навчання за державним 

замовленням додаються:  

- заява (рапорт) кандидата про направлення на навчання із зазначенням 

структурного навчального підрозділу університету та спеціальності;  

- автобіографія, написана власноруч; 

- анкета кандидата на навчання, заповнена ним власноруч;  

- висновок про направлення на навчання;  

- копія документа державного зразка про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію 

додатка до нього;  

- копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо 

участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти (за 

наявності);  

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

см без куточка);  

- довідка про надання допуску до державної таємниці (для осіб, яким його 

надано).  
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14. Комплектуючим підрозділам на період дії воєнного стану дозволяється 

формувати матеріали щодо добору на навчання до університету в скорочену 

особову (навчальну) справу кандидата на навчання. Оформлені 

комплектуючими підрозділами особові (навчальні) справи надсилаються до 

університету в строки, указані в розділі ІV.   

Упродовж шести місяців після зарахування на навчання здобувачів 

освіти, яким під час вступу було сформовано скорочену справу, університет 

забезпечує формування особову (навчальну) справу відповідно до вимог п. 12 

та п. 13 розділу ІІ цих Правил.   

15. Скорочена справа складається з:  

- заяви (рапорту) кандидата на навчання із зазначенням його контактного 

номера телефону, електронної адреси та місця проживання 

(перебування); 

- анкети кандидата на навчання, заповненої письмово власноруч;  

- копії всіх сторінок паспорта або копії ID-картки та довідки про 

реєстрацію місця проживання (перебування) (паперовий додаток до ID-

картки); 

- документів про проходження медичної (військово-лікарської, лікарсько-

експертної) комісії – для денної форми навчання; 

- копія документа про здобуття повної загальної середньої освіти, про 

раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний, освітньо-

професійний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється 

вступ, і додатка до нього (за наявності);  

- копії документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі 

у конкурсному відборі (за наявності);  

- згоди на обробку персональних даних; 

- висновку про направлення на навчання (якщо добір кандидата 

здійснювався територіальним (також і міжрегіональним) органом 

Національної поліції України; 

- матеріалів спеціальної перевірки;  

- шістьох фотокарток (без головного убору на матовому папері розміром 

3x4 см без куточка) або фотографії (без головного убору) у вигляді 

цифрового файлу у форматі .PNG, .JPEG.  

Дозволяється приймати та долучати до скороченої справи скановані копії 

та фотокопії рапортів, письмових заяв, а також документів, надісланих на 

адреси електронної пошти комплектуючих підрозділів. 

 16. Оформлені особові (навчальні) справи кандидатів на навчання 

надсилаються до університету не пізніше ніж за десять робочих днів до дати 

початку конкурсного відбору, визначеного цими Правилами. 
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 Не допускається формування більше ніж однієї особової (навчальної) 

справи для одного кандидата на навчання. 

17. Особи, які вступають до університету на денну форму навчання, 

проходять в установленому законодавством порядку медичний огляд, який 

забезпечується медичними (військово-лікарськими, лікарсько-експертними) 

комісіями, утвореними в закладах охорони здоров’я, що належать до сфери 

управління МВС.  

Проходження кандидатами на навчання медичного огляду можу бути 

організоване безпосередньо в позаштатній тимчасово діючій медичній 

(військово-лікарській) комісії при університеті в строки, указані в розділі ІV. 

За результатами заключного медичного огляду кожного вступника 

виноситься постанова «придатний» або «непридатний» за станом здоров’я до 

навчання. У разі виникнення сумнівів щодо висновку про придатність до 

служби за медичними показниками за рішенням приймальної комісії кандидат 

направляється на медичну (військово-лікарську, лікарсько-експертну) комісію 

для додаткового обстеження за місцем дислокації університету або до 

тимчасово діючої військово-лікарської комісії університету.  

Медичні (військово-лікарські) комісії, утворені в закладах охорони 

здоров’я, що належать до сфери управління МВС, або утворена позаштатна 

тимчасово діюча медична (військово-лікарська) комісія при університеті 

проводять медичний огляд кандидатів на навчання незалежно від місця їх 

декларування/ реєстрації місця проживання (перебування). 

 18. Вступники на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 

 18.1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви: 

- тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; 

- тільки у паперовій формі: 

- для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі 

відсутності у вступника результатів НМТ або ЗНО 2019-2022 років), згідно з 

наказом № 271 відповідно до цих Умов; 

- для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні 

кошти відповідно до цих Правил; 

- за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по 

батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у 

відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

- у разі подання іноземного документа про освіту; 

- у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; 

- у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

- у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів; 
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- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної 

комісії закладу вищої освіти. 

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати 

заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що 

підтверджують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки 

прийому заяв, відповідно до цих Умов. 

 18.2. Вступники можуть подати до двадцяти заяв на небюджетні 

конкурсні пропозиції. 

 18.3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом 

заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною 

комісією університету в порядку, визначеному законодавством. 

 Університет  створює консультаційний центр при приймальній комісії для 

надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. 

Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення 

електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження 

додатка до документа про освіту, на основі якого відбувається вступ, довідки 

про реєстрацію місця проживання (за потреби) реєстрації місця проживання та 

Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 2 березня 2016 року № 207. 

 18.4. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної 

комісії університету. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє 

уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

 18.5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти. 

 Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

 Для участі в конкурсі для вступу на різні форми навчання вступники 

подають окремі заяви. 

 18.6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто 

пред’являє оригінали: 

- документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»); 

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); 

- військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством); 
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- документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 

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

додаток до нього; 

- сертифіката (сертифікатів) національного мультипредметного тесту або  

зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти та освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста) або екзаменаційного листка магістерського комплексного тесту 

(МКТ) або єдиного фахового вступного випробування з права та результати 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких 

комбінаціях), магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) (у 

визначених цими Правилами випадках); 

- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за 

співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі 

повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час 

вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту 

з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування (за 

наявності). 

 Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України 

або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які 

проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням 

особливостей, передбачених наказом № 271. 

 Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка 

державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання 

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

 18.7. 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 реєстраційного номера облікової картки платника податків (за 

наявності); 

- 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; 
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- сертифіката (сертифікатів) національного мультипредметного тесту або  

зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти та освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста) або екзаменаційного листка магістерського комплексного тесту 

(МКТ) або єдиного фахового вступного випробування з права та результати 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких 

комбінаціях), магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) (у 

визначених цими Правилами випадках); 

- чотири кольорових фотокарток розміром 3х4 см. 

 19. Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, 

допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує 

особу, та аркуша результатів вступних випробувань (екзаменаційного листка з 

фотокарткою). 

 У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку 

персональних даних. 

 Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими 

умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені 

законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

 У разі прийому в порядку переведення або поновлення також додається 

академічна довідка встановленого зразка. 

 20. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання 

спеціальних умов для зарахування за індивідуальною усною співбесідою або 

фахового іспиту  на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної 

співбесіди та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої 

освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами індивідуальної 

усної співбесіди під час вступу на здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 

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

адміністрування» вступник подає особисто під час подання документів у 

паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. 

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання 

спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів унеможливлюють їх реалізацію. 

21. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання 

спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного (регіонального) 

замовлення вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для 

зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Подані 

несвоєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 
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умов на переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення, 

розглядаються приймальними комісіями та відповідними державними 

(регіональними) замовниками в межах наявного залишку бюджетних місць. 

 22. Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна 

(відбіркова) комісія університету. Копії документа, що посвідчує особу, 

реєстраційного номера облікової картки платника податків, військового квитка 

(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без 

пред’явлення оригіналів не приймаються. 

 23. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 

спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, 

спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під 

час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). 

 Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 

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

його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про 

освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі 

приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту 

на підставі його сканованої копії (фотокопії). 

 24. 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 

ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше 

наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення 

поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб- 

порталі університету на підставі даних, внесених до ЄДЕБО. 

 25. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявними 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми 

(спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі в 

конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою 

фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під 

час подання заяви. 

 Вступник має право до дати завершення подання електронних заяв 

скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, 

зареєстровану та допущену до конкурсу університету, без права подання нової 

заяви з такою самою пріоритетністю. 

 26. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована 

університетом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення 

прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови 



15 

 

допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, 

що підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано й 

роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого 

подання анулюється в ЄДЕБО. 

 Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована 

Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення 

Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних 

заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних 

до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання 

анулюється в ЄДЕБО. 

 Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або електронного 

зв'язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після 

чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю. 

 27. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про 

здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура 

визнання і встановлення його еквівалентності, що здійснюється відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 

«Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 

614/27059. 

 28. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня молодшого 

бакалавра, бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 811 «Про документи про 

вищу освіту (наукові ступені)», так і документи про освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про 

професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них». 

 

ІII. 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 закладу вищої освіти, затвердженого наказом МОН 

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

університету оприлюднюється на веб-сайті Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. 
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Графік роботи приймальної комісії: 

понеділок-п’ятниця – з 9.00 до 18.00, 

субота – з 9.00 до 13.00, 

неділя – вихідний; 

з 27 червня по 01 листопада  2022 року – за встановленим графіком. 

 

ІV. Джерела фінансування здобуття вищої освіти 

 

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в університеті 

здійснюється: 

для МВС та Національної поліції України за рахунок видатків 

державного бюджету (державне замовлення); 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору). 

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в 

університеті 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 кошти 

державного бюджету (за державним замовленням), можуть здобувати ступінь 

магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, 

передбачених у п. 5 цього розділу. 

3. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть 

зараховуватися за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за 

скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним 

строком навчання на вакантні ліцензійні місця. 

4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного 

бюджету (за державним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, мають 

право повторно безоплатно здобувати вищу освіту за тим самим ступенем 

освіти за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на 

оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування 

коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з 

підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26 серпня 2015 року № 658. 

5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за 

другою спеціальністю: 

- 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; 
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- якщо вони мають направлення на навчання, видане державним 

(регіональним) замовником відповідно до законодавства. 

6. Іноземці й 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. 

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

структурних підрозділах МВС України та направляються на навчання до 

університету, на період проведення вступних випробувань отримують грошове 

забезпечення (заробітну плату) в порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

8. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за 

двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, 

напрямами підготовки, рівнями, ступенями) за кошти державного бюджету. 

 

V. 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 
14 серпня 2022 року 4 вересня 2022 року 

Реєстрація вступників 14 серпня 2022 року 4 вересня 2022 року 

Проведення вступних іспитів, 

творчого конкурсу 

15-20 серпня 2022 

року 

5 – 10 вересня 2022 

року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

21 серпня 2022 року 11 вересня 2022 року 

Виконання вимог 21 серпня 2022 року 11 вересня 2022 року 

Терміни зарахування 

вступників 

 до 22 серпня 2022 

року 
12 вересня 2022 року 

Додатковий набір до 30 вересня 2022 до 30 вересня 2022 



18 

 

року року 

За кошти фізичних або юридичних осіб 

Початок реєстрації 

електронних кабінетів 

вступників та завантаження 

додатків документів про повну 

загальну середню освіту 

01 липня 2022 року 01 липня 2022 року 

Початок прийому заяв та 

документів у паперовій або 

електронній формі 

29 липня 2022 року 29 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, зі 

спеціальними умовами участі у 

конкурсному відборі 

8 серпня 2022 року 23 серпня 2022 року 

Закінчення прийому заяв у 

паперовій  або електронній 

формі 

23 серпня 2022 року 23 серпня 2022 року 

Проведення університетом 

індивідуальної усної співбесіди 

9 серпня – 16 серпня 

2022 року 

25 серпня – 27 серпня 

2022 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

о 18.00 годині 

3 вересня 2022 року 

о 18.00 годині 

3 вересня 2022 року 

Термін виконання вступниками 

вимог до зарахування  

до 9 вересня 2022 

року 

до  7 вересня 2022 

року 

Терміни зарахування 

вступників  

до 16 вересня 2022 

року 
до 8 вересня 2022 року 

Додатковий набір  до 30 вересня 2022 

року 

до 30 вересня 2022 

року 

  

Етапи вступної кампанії для кандидатів на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб на основі ОКР «молодший спеціаліст» та ОС «бакалавр»  

для здобуття освітнього ступеня бакалавра  

Етапи вступної кампанії 
Денна форми 

навчання 

Заочна форми 

навчання 

Початок реєстрації 

електронних кабінетів 

вступників та завантаження 

додатків документів про повну 

загальну середню освіту 

01 липня 2022 року 01 липня 2022 року 
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Початок прийому заяв та 

документів у паперовій або 

електронній формі 

29 липня 2022 року 29 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, зі 

спеціальними умовами участі у 

конкурсному відборі 

8 серпня 2022 року 8 серпня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів  

о 18.00 годині 

23 серпня  2022 року 

о 18.00 годині 

23 серпня 2022 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

8 вересня 2022 року 8 вересня 2022 року 

Термін виконання вступниками 

вимог до зарахування  

до 16 вересня 2022 

року  

до 16 вересня 2022 

року 

Терміни зарахування 

вступників  
до 12 вересня до 12 вересня  

 

Етапи вступної кампанії для кандидатів на навчання за державним 

замовленням для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 

081 «Право» (денна форма), 262 «Правоохоронна діяльність»,                     

053 «Психологія»  

Етапи вступної кампанії Денна, заочна форми навчання 

Закінчення прийому особових 

(навчальних) справ кандидатів 

20 серпня 2022 року 

Реєстрація кандидатів на 

навчання 

20 серпня 2022 року 

Проведення вступних 

випробувань 

21 – 26 серпня 2022 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

27 серпня 2022 року 

 

Виконання вимог Правил 

прийому для зарахування 

27 серпня 2022 року 

Наказ про зарахування 28 серпня 2022 року  

 

Етапи вступної кампанії для кандидатів на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальностями 081 «Право», 053 «Психологія», 051 «Економіка, 281 
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«Публічне управління та адміністрування», 262 «Правоохоронна 

діяльність» 

 

Етапи вступної компанії Денна та заочна форми навчання 

Реєстрація для складання 

магістерського комплексного тесту 

та магістерського тесту навчальної 

компетентності 

27 червня  -   

до 18:00  

18 липня 2022 - 

року 

27 червня  -   

до 18:00  

18 липня 2022 -року 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників 
1 серпня 2022 року  1 серпня 2022 року 

Прийом заяв та документів для 

осіб, які вступають на основі 

результатів магістерського 

комплексного тесту та 

магістерського тесту навчальної 

компетентності  

16 серпня 2022 року 16 серпня 2022 року 

Прийом заяв та документів для 

осіб, які вступають на основі 

вступних іспитів (замість 

документа про здобутий освітній 

рівень може подаватись довідка 

про завершення навчання) 

16 серпня 2022 року 16 серпня 2022 року 

Основна сесія магістерського 

комплексного тесту та 

магістерського тесту навчальної 

компетентності 

10 – 17 серпня 

 2022 року 

10 – 17 серпня 

 2022 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб, які вступають 

за усною співбесідою  

о 18:00  

23 серпня  

о 18:00  

23 серпня 

Проведення індивідуальної усної 

співбесіди, які вступають за усною 

співбесідою 

25 – 31 серпня 

 2022 року 

25 – 31 серпня 

2022 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів  

о 18:00  

15 вересня  

о 18:00  

15 вересня 

Фахові вступні випробування 16  - 20 вересня 

2022 року 

16  - 20 вересня 

2022 року 

Рекомендації для зарахування  21 вересня 2022 

року 

21 вересня 2022 

року 

Виконання вимог Правил прийому 25 вересня 2022 25 вересня 2022 
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для зарахування  року року 

Наказ про зарахування 26 вересня 2022 

року 

26 вересня 2022 

року 

Додатковий набір вступників  до 30 листопада 

2022 року 

до 30 листопада 

2022 року 

 

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 індивідуальної усної співбесіди (мінімальний бал – 100) 

або результати національного мультипредметного тесту (НМТ) з української 

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

предмет) (мінімальний бал – 100) та оцінювання рівня фізичної підготовленості 

(мінімальний бал – 100) (додаток 1). 

1.2. 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 262 

«Правоохоронна діяльність», зараховуються бали індивідуальної усної 

співбесіди (мінімальний бал – 100) або результати національного 

мультипредметного тесту (НМТ) з української мови (перший предмет), 

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

бал – 100) та 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 бали творчого конкурсу 

(мінімальний бал – 100) (додаток 1). 

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

бакалавра, за спеціальністю 262  «Правоохоронна діяльність» та 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 фахового 

вступного випробування (мінімальний бал – 100)  (додаток 1). 

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

бакалавра, за спеціальністю 081 «Право» вступають до університету на денну 
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форму навчання для отримання освітнього ступеня магістра за спеціальністю 

081 «Право», зараховуються бали фахового вступного випробування 

(мінімальний бал  - 100) (додаток 1).  

2. За кошти фізичних або юридичних осіб: 

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

середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня молодшого 

бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка», 053 «Психологія», 

зараховуються: 

- бали національного мультипредметного тесту з української мови 

(перший предмет) та математики або історії України (другий предмет) (додаток 

1); 

- або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з двох 

конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях) (додаток 1).  

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з 

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

за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів 

національного мультипредметного тесту. 

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

середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за 

спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 053 «Психологія», 081 

«Право», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», зараховуються: 

- бали національного мультипредметного тесту з української мови 

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

предмет) (додаток 1); 

- або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох 

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

прийому в один з цих років для відповідних спеціальностей  (додаток 1); 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з 

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

України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних 

предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів 

національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного 

оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів. 

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 бакалавра за спеціальністю 262 

«Правоохоронна діяльність», зараховуються бали індивідуальної усної 

співбесіди (мінімальний бал – 100) (додаток 1). 
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2.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого 

бакалавра вступають на другий (третій) курс з нормативним або на перший 

курс з скороченим строком навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 051 

«Економіки», 053 «Психологія»,   зараховуються бали: 

- одного предмету національного мультипредметного тесту або 

зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (перший предмет) та 

одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього 

незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет) 

(додаток 1);  

2.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра,  

здобутого за іншою спеціальністю,  вступають до університету на денну та 

заочну форми навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра за  

спеціальністю 081 «Право», 053 «Психологія» (скорочений), зараховуються 

бали фахового вступного випробування та середній бал додатку до диплома 

(додаток 1). 

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

бакалавра за спеціальністю 081 «Право» вступають на денну та заочну форму 

навчання для отримання освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081 

«Право зараховуються: 

- результати магістерського комплексного тесту або результати тесту 

єдиного фахового вступного випробування з права та результати єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях) 

(додаток 1).  

Результати єдиного фахового вступного випробування з права та 

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

бажанням вступника можуть бути зараховані замість оцінок магістерського 

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

єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту та 

магістерського комплексного тесту з відповідних складових не перевищує 15 

балів. 

2.7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання 

для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 «Економіка», 053 

«Психологія», 281 «Публічне управління та адміністрування»  зараховуються: 

- результати магістерського тесту навчальної компетентності та фахового 

іспиту (додаток 1). 

2.8. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання 
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для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність» зараховуються результати фахового вступного випробування 

(додаток 1).  

2.9. Військовослужбовці та особи, залучені до Сил територіальної 

оборони, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу 

Державної кримінально-виконавчої служби (у разі наявності 

підтверджувальних документів) під час вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальностями 081 

«Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 

281  «Публічне управління та адміністрування» беруть участь у конкурсному 

відборі за результатами тільки фахового іспиту на базі університету. 

2.10. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для 

здобуття ступеня магістра  на спеціальності 051 «Економіка», 053 «Психологія» 

281 «Публічне управління та адміністрування» можуть за їх вибором або 

подати результат магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти 

індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови. 

4. Конкурсний бал розраховується: 

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

повної загальної середньої освіти за державним замовленням на денну форму 

навчання за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4 

де  

П1 - перший блок питань індивідуальної усної співбесіди або Українська 

мова (НМТ або ЗНО 2019-2021); 

П2 - другий блок питань індивідуальної усної співбесіди або математика 

(НМТ або ЗНО 2019-2021) 

П3 – третій блок питань індивідуальної усної співбесіди або історія 

України (НМТ або ЗНО 2019-2021); 

П4  – оцінювання рівня фізичної підготовленості.  

Невід’ємні вагові коефіцієнти П1, П2, П3, П4 визначені в додатку 1 

Правил прийому. 

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

повної загальної середньої освіти за державним замовленням на заочну форму 

навчання за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = П1 

де  

П1 – оцінка творчого конкурсу 

Невід’ємні вагові коефіцієнти П1  визначені в додатку 1 Правил прийому. 
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4.3. для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти, за кошти фізичних та юридичних осіб,  за 

такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 або ІУС; 

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

ІУС  – індивідуальна усна співбесіда; 

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

визначені в додатку 1 Правил прийому. 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) коефіцієнти 

шляхом його множення на їх добуток. Регіональний коефіцієнт (РК) дорівнює 

1,04.  

4.4. для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою: 

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

де  

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

ІУС  – індивідуальна усна співбесіда; 

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

визначені в додатку 1 Правил прийому. 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) коефіцієнти 

шляхом його множення на їх добуток. Регіональний коефіцієнт (РК) дорівнює 

1,04.  

4.5. для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

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

нормативним або на перший курс з скороченим строком навчання для здобуття 

ступеня бакалавра  за такою формулою: 

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

де П1, П2 - оцінки з першого та другого предметів (індивідуальна усна 

співбесіда); 

4.6. для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностю                       081 «Право» за такою формулою: 

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

де 

П1 - оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або індивідуальної 

усної співбесіди у передбачених цим Порядком випадках) з іноземної мови або 

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

до 200 балів); 

П2 - оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або індивідуальної 

усної співбесіди у передбачених цим Порядком випадках) з права або єдиного 
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вступного фахового випробування 2019-2021 років (за шкалою від 100 до 200 

балів); 

4.7. для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з 

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

та адміністрування» за такою формулою: 

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

де 

П1 - оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених цим Порядком 

випадках) (за шкалою від 100 до 200 балів); 

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

4.8.  для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальностями 

081«Право»,  262 «Правоохоронна діяльність» , 051 «Економіка», 053 

«Психологія», 281 «Публічне управління та адміністрування»  у випадках 

передбачених Правилами прийому за такою формулою (у разі конкурсного 

відбору за результатами фахового іспиту): 

Конкурсний бал (КБ) = П1, 

де П1 – оцінка фахового іспиту. 

4.9. В інших випадках конкурсний бал обчислюється як сума балів за 

вступні випробування. За різної кількості складових у конкурсному балі має 

дотримуватись принцип рівності прав вступників. 

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

не може бути менше ніж 140 балів для спеціальностей галузей знань 08 

«Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні 

відносини». 

6. Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста,  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, які вони проходять 

замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами 

зовнішнього незалежного оцінювання. Індивідуальні усні співбесіди з іноземної 

мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за 

програмою єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання 

для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої Міністерством 

освіти і науки України. Голова приймальної комісії затверджує порядок 

оцінювання за результатами індивідуальної усної співбесіди, який має 

включати структуру підсумкового бала. 

Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання, 

програми інших вступних випробувань розробляються і затверджуються 
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головами приймальних комісій закладів вищої освіти не пізніше 15 травня. Не 

допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі 

зазначених програм. 

Програми індивідуальних усних співбесід, фахових іспитів, творчих 

конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайті ДДУВС. У програмах 

мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання 

підготовленості вступників. 

Критерії оцінювання мотиваційних листів розробляються, 

затверджуються головами приймальних комісій та оприлюднюються на 

вебсайті ДДУВС. 

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

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

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

Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали 

документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 

вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

8. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених 

Університетом, розглядає апеляційна комісія цього закладу вищої освіти, склад 

та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника. 

9. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних 

показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО. 

10. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з 

конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть 

бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу 

конкурсну пропозицію в цьому закладі вищої освіти. 

 

VII. Спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі 

 

1. Спеціальними умовами участі в конкурсному відборі під час вступу для 

здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є: 

- зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної 

співбесіди або творчого конкурсу; 

- участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної 

співбесіди замість національного мультипредметного тесту та/або квотою-1, 

квотою-2. 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра є участь у конкурсному відборі за результатами 
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індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного 

тесту. 

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного 

бюджету на основі повної загальної середньої освіти є зарахування за квотою-1, 

квотою-2 на місця державного замовлення; 

2. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди або творчого конкурсу та в разі позитивної оцінки рекомендуються 

до зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра: 

- особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону 

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

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра); 

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

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано 

право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за 

результатами співбесіди; 

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). 

Для цих категорій вступників індивідуальна усна співбесіда може 

проводитись дистанційно за рішенням закладу вищої освіти.  

3. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання 

кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений 

університетом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному 

відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра: 

- особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять 

військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 

визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби 

громадянами України. 

- особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному 

центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році 
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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); 

- особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для 

проходження національного мультипредметного тесту Українським центром 

оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність 

організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної 

комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому зазначено про 

необхідність створення певних умов для проходження національного 

мультипредметного тесту, та відповідного  підтвердження Українського  

центру оцінювання якості освіти про неможливість їх створення). 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), 

національного мультипредметного тесту 2022 року. Якщо такі особи допущені 

до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію на 

основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному 

відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення 

(крім випадку, якщо 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»). 

Вступники з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в 

процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої 

(спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що 

створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства 

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

2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 
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грудня 2016 року за № 1708/29838, беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). 

4. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання 

кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений 

університетом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному 

відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному 

відборі: 

- особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 

територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 

01 січня 2022 року. 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту. 

Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору 

на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у 

конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального 

замовлення (крім випадку, якщо 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»). 

5. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця 

державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо 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»): 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. 

6. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 

відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням на 

основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2 – 5  цього 

розділу і не були зараховані на місця державного замовлення, мають право 

брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала. 

7. Військовослужбовці та особи, залучені до Сил територіальної оборони, 

поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної 

кримінально-виконавчої служби (у разі наявності підтверджувальних 

документів) під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за кошти 

фізичних та юридичних осіб до вищих військових навчальних закладів, закладів 

вищої освіти зі специфічними умовами навчання та військових навчальних 
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підрозділах закладів вищої освіти беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами тільки фахового іспиту. 

 

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. 

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

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

3. Програми індивідуальної усної співбесіди, вступних іспитів, фахових 

випробувань, творчих конкурсів для вступу на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються університетом не 

пізніше 15 травня 2022 року вступної кампанії. 

Програми індивідуальної усної співбесіди, вступних іспитів, фахових 

випробувань, творчих заліків та творчих конкурсів обов’язково 

оприлюднюються на вебсайті Університету. 

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 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 2, 2.1. цих 

Правил. 

6. 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. 
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7. Час та місце проведення індивідуальної усної співбесіди, іспиту з 

фізичної підготовки регулюється розкладом, складеним приймальною комісією 

та затвердженим її головою. 

8.  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. 

9. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших 

конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. 

Результати вступних випробувань оприлюднюються на інформаційному 

стенді приймальної комісії. 

 

IX. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без 

громадянства 

 

1. Прийом на навчання до університету іноземців та осіб без 

громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу 

освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про 

закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 

271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей 

України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-

територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для 

навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і 

науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації 

набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 

2004/24536, наказом Міністерством освіти і науки України від 27 квітня 2022 

року за № 392  «Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2022 році».  

2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати 

вищу освіту в університеті за кошти фізичних та/або юридичних осіб очно або 

за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1582-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1582-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/271/94
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/271/94
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2013-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2004-13
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Прийом на навчання іноземців проводиться на акредитовані освітні 

програми очно або за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.  

3. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб здійснюється університетом: 

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 

01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступеня бакалавра. 

4. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до університету на денну 

форму навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 

073 «Менеджмент», зараховуються бали вступного іспиту:                                                

   -  Іноземна мова (Англійська); 

5. Строки прийому документів:  

- з 25 січня по 25 лютого 2023 року; вступні випробування: з 01 лютого по 26 

лютого 2023 року; зарахування на навчання - не пізніше 01 березня 2023 

року.  

- з 1 червня по 02 жовтня 2022 року; вступні випробування: з 11 серпня по 30 

жовтня 2022 року; зарахування на навчання - не пізніше 01 листопада 2022 

року. 

6. Партнерська організація у проведенні вступних іспитів за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій – ТОВ «ІЛВЕ Сервіс Інтернасьональ» 

( Мароко, м. Касабланка, вул. Шевальє Баяра, 67/16, тел. (+212) 677-228323, 

http://www.ilvemaroc.com).  

 

X. 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 рівень вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційний) від більшого до меншого. 

Якщо встановлені в третьому – четвертому абзацах цього пункту правила 

не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то 

http://www.ilvemaroc.com/
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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 індивідуальної усної 

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. 

 

XІ. Надання рекомендацій для зарахування 

 

1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця 

державного замовлення приймальна комісія ухвалює 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 

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. 
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2. Приймальна комісія ухвалює 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. 

 

XІI. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть 

участь у конкурсному відборі, після ухвалення приймальною комісією рішення 

про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в 

розділі ІV цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати 

особисто оригінали документа про ступінь вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційний рівень) та додатка до нього, сертифікатів національного 

мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання та інших 

документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної 

(відбіркової) комісії університету. Особи, які подали заяви в електронній формі, 

зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній 

комісії. 

2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил, не 

подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній 

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

національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного 

оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами (не виконали 

вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за 

державним замовленням. 

3. Вступник, який за результатами конкурсного відбору рекомендований 

до зарахування на навчання за відповідним пріоритетом (із зазначених в його 

заявах), до закінчення строку конкурсного відбору на навчання осіб, 

рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, зобов’язаний 

подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень та додатка до нього, сертифікатів національного мультипредметного 

тесту або зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, 

передбачених цими Правилами прийому.  
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Вступники, які отримали рекомендації мають виконати вимоги до 

зарахування за державним замовлення включаючи подання письмової заяви про 

виключення заяв на інші місця державного (регіонального) замовлення. 

4. Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 

здійснюватися крім особистого подання шляхом: 

- надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 

ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цього Порядку або відповідно до нього. 

Якщо впродовж двадцяти календарних днів після початку навчання від 

вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим 

відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування 

такої особи. 

 

XІII. 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, національного 

мультипредметного тесту або 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, ухвалюється 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. 
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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 закладі вищої освіти 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 закладів вищої освіти за бажанням 

студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу 

студента закладу вищої освіти, у якому вони зберігаються. 

 

XIV. Наказ про зарахування,  додатковий конкурсний відбір та 

додатковий набір 

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються університетом на 

підставі рішення приймальної комісії.  

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. 
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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 закладу вищої освіти 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). 

7. У разі потреби університет може проводити додатковий набір. 

8. Особам, які не пройшли конкурс щодо зарахування на навчання до 

університету, на їх прохання видається довідка про результати за підсумками 

конкурсу та довідка про наявність документів кандидата на навчання. 

9. Роботи вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, 

виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових 

випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються 

протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. 

10. Письмові екзаменаційні роботи, аркуші підготовки до усної відповіді, 

аркуші результатів вступних випробувань осіб, зарахованих до університету на 

навчання за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб, зберігаються в їх особових (навчальних) справах протягом 
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усього періоду навчання, а осіб, які не зараховані на навчання, зберігаються 

протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. 

11. У випадку зарахування на 2 та 3 курси для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра, при наявності академічної різниці понад 25 кредитів або  

більше 10 дисциплін, вступник зобов’язаний її ліквідувати протягом 1 року. 

 

XV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому 

до університету 

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 

представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу 

масової інформації). 

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і 

науки України, МВС України із заявою про надання їм права вести 

спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким 

таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на 

засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії 

зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів 

на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення  з 

документами, що надаються членам комісії, до засідання. 

3. Університет створює умови для ознайомлення вступників з Правилами 

прийому до університету, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію 

відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також 

фактом наявності/відсутності підстав для участі в конкурсі за результатами 

вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за 

співбесідою, показниками конкурсного відбору, вимогами до проведення 

творчого конкурсу, порядком подання апеляцій  підтверджується його 

особистим підписом під час реєстрації в університеті. 

4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії 

не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше 

ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку 

денного засідання оприлюднюється на веб-сайті університету. 

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, 

недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на 

зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в 

учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування 

наказу про його зарахування. 

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, граничний обсяг 

місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за 
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спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми 

програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до 

зарахування та зарахування до університету здійснюється інформаційними 

системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених 

приймальними комісіями до Єдиної бази. 

 

 

Відповідальний 

секретар приймальної комісії                                             Сергій ШЕВЧЕНКО 

  

 

 



    Додаток 1 

до Правил прийому до 

ДДУВС 

у 2022 році 

 

 

№ 

п/п 

Спеціальність Кількі

сть 

місць* 

 

Результати НМТ 

(вступні іспити) 

Коефі- 

цієнти 

Термін 

навчання 

Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти 

1.  форма навчання – денна, 

строк навчання 1 рік 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

- 053 «Психологія», ступінь 

вищої освіти - «молодший 

бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти  

25 1. Українська мова 

2. Математика або історія 

України 

*-на вибір 

 

1.0,5 

2.0,5  

1 рік 10 

міс. 

2.  

 

 

 

форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

- 053 «Психологія», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти 

60 1. Українська мова  

2. Математика  

3. Історія України 

 

1.0,35 

2.0,4 

3.0,25 

 

3 роки 10 

міс. 

3.  форма навчання – денна, 

строк навчання 2 роки 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

- 053 «Психологія», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОС «молодший 

бакалавр» за спорідненою 

спеціальністю    

10 1. Українська мова 

2. Математика або історія 

України 

*-на вибір 

 

1.0,5 

2.0,5 

 

2 роки 10 

міс. 

4.  форма навчання – денна, 

строк навчання 1 рік 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

– 051 «Економіка», ступінь 

вищої освіти - «молодший 

бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти                               

25 1. Українська мова 

2. Математика або історія 

України 

*-на вибір 

 

1.0,5 

2.0,5 

 

1 рік 10 

міс. 

5.  форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

– 051 «Економіка», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти                           

25 1. Українська мова  

2. Математика  

3. Історія України 

 

1.0,35 

2.0,4 

3.0,25 

 

3 роки 10 

міс. 

6.  форма навчання – денна, 

строк навчання 1 рік 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

– 051 «Економіка», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

9 1. Українська мова 

2. Математика або історія 

України 

*-на вибір 

 

1.0,5 

2.0,5 

1 рік 10 

міс. 



основі ОС «молодший 

бакалавр» за спорідненою 

спеціальністю    

7.  форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

– 281 «Публічне управління та 

адміністрування», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр»  на 

основі повної загальної 

середньої освіти                    

25 1. Українська мова  

2. Математика  

3. Історія України 

 

1.0,3 

2.0,4 

3.0,3 

 

3 роки 10 

міс. 

8.  форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

– 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр»  на 

основі повної загальної 

середньої освіти                                      

25 1. Українська мова  

2. Математика  

3. Історія України 

 

1.0,4 

2.0,3 

3.0,3 

 

3 роки 10 

міс. 

9.  форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

- 073 «Менеджмент», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти 

25 1. Українська мова  

2. Математика  

3. Історія України 

 

1.0,35 

2.0,4 

3.0,25 

 

3 роки 10 

міс. 

10.  форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

- 081 «Право», ступінь вищої 

освіти -  «бакалавр» на основі 

повної загальної середньої 

освіти 

370 1. Українська мова  

2. Математика  

3. Історія України 

 

1.0,35 

2.0,25 

3.0,4 

 

3 роки 10 

міс. 

11.  форма навчання – денна, 

строк навчання 2 роки 10 міс. 

(скорочений),  спеціальність 

– 081 «Право», рівень вищої 

освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОКР – «молодшого 

спеціаліста» (неюридична 

освіта) 

25 1. Українська мова 

2. Математика або історія 

України 

*-на вибір 

 

1.0,5 

2.0,5 

 

2 роки 10 

міс. 

12.  форма навчання – денна, 

строк навчання 2 роки 10 міс. 

(скорочений),  спеціальність 

– 081 «Право»,рівень вищої 

освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі СВО – «бакалавр» 

25 1. Фахове випробування 

(основи правознавства) 

2. Середній бал додатку до 

диплому 

 

1.1 

2.1 

 

2 роки 10 

міс. 



(неюридична освіта) 

13.  форма навчання – денна, 

строк навчання 1 рік 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

– 081 «Право», рівень вищої 

освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі «молодшого 

спеціаліста» (юридична 

освіта) 

150 1. Українська мова 

2. Математика або історія 

України 

*-на вибір 

 

1.0,5 

2.0,5 

 

1 рік 10 

міс. 

14.  форма навчання – денна, 

строк навчання 2 роки 10 

міс.(нормативний), 

спеціальність - 262 

Правоохоронна діяльність», 

рівень вищої освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти -  «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти                

210 1. Індивідуальна усна 

співбесіда  

 

1.1 

 

 

2 роки 10 

міс. 

 

15.  форма навчання – денна, 

строк навчання 1 рік 10 

міс.(нормативний),  

спеціальність – 262 

«Правоохоронна діяльність», 

рівень вищої освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОКР – «молодшого 

спеціаліста» (не споріднена 

спеціальність) 

10 1. Українська мова 

2. Математика або історія 

України 

*-на вибір 

 

1.0,5 

2.0,5 

 

1 рік 10 

міс. 

 

16.  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. Магістерський 

комплексний тест 

(МКТ)/фахове вступне 

випробування 

 

 

1.1 

 

1 рік 6 

міс. 

17.  форма навчання – денна, 

строк навчання 1 рік 6 місяців 

роки, спеціальність - 262 

«Правоохоронна діяльність», 

ступінь вищої освіти - 

«магістр» на основі СВО  

Бакалавр», ОКР «Спеціаліст»  

 

 

 

 

 

100 1. Фахове вступне 

випробування  

1.1 

 

1 рік 6 

міс. 



Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації 

18.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 3 роки 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

- 081 «Право», ступінь вищої 

освіти -  «бакалавр» на основі 

повної загальної середньої 

освіти 

130 1. Українська мова  

2. Математика  

3. Історія України 

 

1.0,35 

2.0,25 

3.0,4 

 

3 роки 10 

міс. 

19.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 2 роки 10 міс. 

(скорочений),  спеціальність 

– 081 «Право», рівень вищої 

освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОКР – «молодшого 

спеціаліста» (неюридична 

освіта) 

25 1. Українська мова 

2. Математика або історія 

України 

*-на вибір 

 

1.0,5 

2.0,5 

 

2 роки 10 

міс. 

20.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 2 роки 10 міс. 

(скорочений),  спеціальність 

– 081 «Право», рівень вищої 

освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі СВО – «бакалавр» 

(неюридична освіта) 

50 1. Фахове випробування 

(основи правознавства) 

2. Середній бал додатку до 

диплому 

 

1.1 

2.1 

 

2 роки 10 

міс. 

21.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 1 рік 10 міс. 

(нормативний),  спеціальність 

– 081 «Право», рівень вищої 

освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОКР – «молодший 

спеціаліст»» (юридична 

освіта) 

107 1. Українська мова 

2. Математика або історія 

України 

*-на вибір 

 

1.0,5 

2.0,5 

 

1 рік 10 

міс. 

22.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 2 роки 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

- 262 Правоохоронна 

діяльність», рівень вищої 

освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти -  «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти              

30 1. Індивідуальна усна 

співбесіда  

1.1 

 

 

2 роки 10 

міс. 

23.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 3 роки 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

- 053 «Психологія», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

15 1. Українська мова  

2. Математика  

3. Історія України 

 

1.0,35 

2.0,4 

3.0,25 

 

3 роки 10 

міс. 



основі повної загальної 

середньої освіти    

24.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 2 роки 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

- 053 «Психологія», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОС «молодший 

бакалавр» за спорідненою 

спеціальністю   

 

3 1. Українська мова 

2. Математика або історія 

України 

*-на вибір 

 

1.0,5 

2.0,5 

 

2 роки 10 

міс. 

25.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 3 роки 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

– 051 «Економіка», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти           

20 1. Українська мова  

2. Математика  

3. Історія України 

 

1.0,35 

2.0,4 

3.0,25 

 

 

3 роки 10 

міс. 

26.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 1 рік 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

– 051 «Економіка», ступінь 

вищої освіти - «молодший 

бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти                               

11 1. Українська мова 

2. Математика або історія 

України 

*-на вибір 

 

1.0,5 

2.0,5 

 

1 рік 10 

міс. 

27.  форма навчання – заочна,  

строк навчання 3 роки 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

– 281 «Публічне управління та 

адміністрування», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр»  на 

основі повної загальної 

середньої освіти  

30 1. Українська мова  

2. Математика  

3. Історія України 

 

1.0,3 

2.0,4 

3.0,3 

 

3 роки 10 

міс. 

28.  форма навчання – заочна,  

строк навчання 3 роки 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

– 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр»  на 

основі повної загальної 

середньої освіти              

20 1. Українська мова  

2. Математика  

3. Історія України 

 

1.0,4 

2.0,3 

3.0,3 

 

3 роки 10 

міс. 

29.   форма навчання – заочна, 

строк навчання 3 роки 10 міс. 

(нормативний), спеціальність 

- 073 «Менеджмент», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти                                         

30 

 

 

 

 

 

1. Українська мова  

2. Математика  

3. Історія України 

 

1.0,35 

2.0,4 

3.0,25 

 

3 роки 10 

міс. 

30.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 1 рік 6 

місяців, галузь знань – 08 

175 1. Магістерський комплексний 

тест (МКТ)/ фахове вступне 

випробування 

1.1 

 

1 рік 6 міс 



«Право», спеціальність - 081 

«Право», ступінь вищої освіти 

– «магістр» на основі СВО – 

«бакалавр», ОКР – 

«спеціаліст»                           

31.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 1 рік 6 

місяців, спеціальність - 262 

«Правоохоронна діяльність», 

ступінь вищої освіти - 

«магістр» на основі СВО  

Бакалавр», ОКР «Спеціаліст»   

150 1. Фахове вступне 

випробування  

 

1.1 

 

1 рік 6 міс 

32.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 1 рік 6 

місяців, галузь знань – 05 

«Соціальні та поведінкові 

науки», спеціальність - 051 

«Економіка», ступінь вищої 

освіти – «магістр» на основі 

СВО – «бакалавр», ОКР – 

«спеціаліст»                 

25 1.Магістерський тест 

навчальної компетенції 

(МТНК) )/ фахове вступне 

випробування  

1.1 

 

1 рік 6 міс 

33.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 1 рік 6 

місяців, галузь знань – 05 

«Соціальні та поведінкові 

науки», спеціальність - 053 

«Психологія», ступінь вищої 

освіти – «магістр» на основі 

СВО – «бакалавр», ОКР – 

«спеціаліст»                     

15 1.Магістерський тест 

навчальної компетенції 

(МТНК) )/ фахове вступне 

випробування 

1.1 

 

1 рік 6 міс 

34.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 1 рік 6 

місяців, галузь знань – 29 

«Міжнародні відносини», 

спеціальність - 291 

«Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії», ступінь 

вищої освіти – «магістр» на 

основі СВО – «бакалавр», 

ОКР – «спеціаліст»                     

10 1.Магістерський тест 

навчальної компетенції 

(МТНК) )/ фахове вступне 

випробування 

1.1 

 

1 рік 6 міс 

35.  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»      

41 1.Магістерський тест 

навчальної компетенції 

(МТНК) )/ фахове вступне 

випробування  

1.1 

 

1 рік 6 міс 



Навчально-науковий інститут права та підготовки фахівців для підрозділів Національної 

поліції 

36.  форма навчання – денна, 

строк навчання 3 роки 10 міс., 

спеціальність - 081 «Право», 

ступінь вищої освіти -  

«бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти 

 

175 1. Індивідуальна усна 

співбесіда або результати 

національного 

мультипредметного тесту з 

української мови, 

математика, історії України  

2. Вступний іспит 

(оцінювання рівня фізичної 

підготовленості) 

1.0,6(0,2+

0,2+0,2) 

2.0,4 

 

 

3 роки 10 

міс. 

37.  форма навчання – денна, 

строк навчання 1 рік 6 

місяців, галузь знань – 08 

«Право», спеціальність - 081 

«Право», ступінь вищої освіти 

– «магістр» на основі СВО – 

«бакалавр». 

15 1. Фахове вступне 

випробування  

1.1 1 рік 6 

міс. 

38.  форма навчання – денна, 

строк навчання 2 роки 10 міс., 

спеціальність - 262 

«Правоохоронна діяльність», 

ступінь вищої освіти -  

«бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти 

60 1. Індивідуальна усна 

співбесіда або результати 

національного 

мультипредметного тесту з 

української мови, 

математика, історії України  

2. Вступний іспит 

(оцінювання рівня фізичної 

підготовленості) 

1.0,6(0,2+

0,2+0,2) 

2.0,4 

 

 

 

2 роки 10 

міс. 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 

39.  форма навчання – денна, 

строк навчання 2 роки 10 міс., 

спеціальність - 262 

Правоохоронна діяльність», 

рівень вищої освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти -  «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти                 

150 1. Індивідуальна усна 

співбесіда або результати 

національного 

мультипредметного тесту з 

української мови, 

математика, історії України  

2. Вступний іспит 

(оцінювання рівня фізичної 

підготовленості) 

1.0,6(0,2+

0,2+0,2) 

2.0,4 

 

 

2 роки 10 

міс. 

 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 

40.  форма навчання – денна, 

строк навчання 2 роки 10 міс., 

спеціальність - 262 

Правоохоронна діяльність», 

рівень вищої освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти -  «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти                 

90 1. Індивідуальна усна 

співбесіда або результати 

національного 

мультипредметного тесту з 

української мови, 

математика, історії України  

2. Вступний іспит 

(оцінювання рівня фізичної 

підготовленості) 

1.0,6(0,2+

0,2+0,2) 

2.0,4 

 

 

2 роки 10 

міс. 

 

41.  форма навчання – денна, 

строк навчання 1 рік 6 міс., 

спеціальність - 262 

«Правоохоронна діяльність», 

ступінь вищої освіти - 

14 1. Фахове вступне 

випробування  

1.1 1 рік 6 

міс. 





Додаток 2 

до Правил прийому до ДДУВС  

у 2022 році  

 

 

ПОРЯДОК  

проведення перевірки оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів на 

вступ  до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

у 2022 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 



2 

 

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 одного дня: біг 100 м, комплексна силова 

вправа. 

 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. 

 Вправа з бігу на дистанцію 100 метрів. 
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Для виконання вправи необхідно мати секундомір, що фіксує соті частки 

секунди, відміряну дистанцію, стартовий прапорець (стартовий пістолет). 

Вихідне положення - високий чи низький старт. 

Контрольна вправа виконується виключно на біговій доріжці, розділеній 

на окремі смуги.  

Під час виконання контрольної вправи з бігу на 100 метрів учасники 

тестування за командою «На старт!» стають за стартову лінію і зберігають 

нерухомий стан. За сигналом стартера «Руш!» вони мають якнайшвидше 

подолати задану дистанцію, не знижуючи темпу бігу перед фінішем. 

Результатом виконання вправи з бігу є час з точністю до десятої частки 

секунди на 100 метрів. 

Критерії визначення загального результату перевірки рівня фізичної 

підготовленості: 

Загальний результат конкурсу з визначення рівня фізичної 

підготовленості розраховується за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів як 

середній бал, одержаний за дві вправи. 

Середній бал обчислюється як середнє арифметичне число. Якщо це 

число не є цілим, то кінцеве значення обчислюється шляхом округлення з 

точністю до цілої. 

При цьому до 0,50 бала округлюється в менший бік, а з 0,51 – у більший. 

Результати та кількість балів з кожного виду вправ, а також загальний 

бал, одержаний під час перевірки рівня фізичної підготовленості, заносяться до 

відомості. 

Нормативами визначається граничний результат, за який виставляється 

той чи інший бал. 

Якщо результат виконання хоча б з однієї вправи менше встановленого 

нормативу то загальний результат оцінюється як «не склав» і кандидат на 

навчання не допускається до подальшої участі в конкурсному відборі. 

Результати перевірки рівня фізичної підготовленості оголошуються 

кандидатам до вступу до університету наступного дня після його проведення 

шляхом розміщення інформації на веб-сайті університету та інформаційному 

стенді. 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                               Сергій ШЕВЧЕНКО 
 



Додаток 2.1 

до Правил прийому до ДДУВС  

у 2022 році  

   

ТАБЛИЦЯ 

нормативів з фізичної підготовки кандидатів на навчання до Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ для чоловіків  

(200-бальна шкала) 

 

Біг 100 м (с) Комплексна силова вправа (разів за хв.) 

Бали Вікові групи Бали Вікові групи 

16-25 26-30 16-25 26-30 

нормативи нормативи 

200 14,0 14,5 200 55 50 

190 14,1 14,6 190 54 49 

180 14,2 14,7 180 53 48 

170 14,3 14,8 170 52 47 

160 14,4 14,9 160 51 46 

150 14,5 15,0 150 50 45 

140 14,6 15,1 140 49 44 

130 14,7 15,2 130 48 43 

120 14,8 15,3 120 47 42 

110 14,9 15,4 110 46 41 

100 15,0 15,5 100 45 40 

 

 

  

ТАБЛИЦЯ 

нормативів з фізичної підготовки кандидатів на навчання до Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ для жінок 

(200-бальна шкала) 
  

Біг 100 м (с) Комплексна силова вправа (разів за хв.) 

Бали Вікові групи Бали Вікові групи 

16-25 26-30 16-25 26-30 

нормативи нормативи 

200 14,5 15,0 200 50 45 

190 14,6 15,1 190 49 44 

180 14,7 15,2 180 48 43 

170 14,8 15,3 170 47 42 

160 14,9 15,4 160 46 41 

150 15,5 15,5 150 45 40 

140 15,6 15,6 140 44 39 

130 15,7 15,7 130 43 38 

120 15,8 15,8 120 42 37 

110 15,9 15,9 110 41 36 

100 16,0 16,0 100 40 35 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії      Сергій ШЕВЧЕНКО 
 

 



Додаток 3  

До Правил прийому  

до ДДУВС у 2022 році 
 

 

Необхідні результати сертифікатів зовнішньо-незалежного 

оцінювання (ЗНО) 2019-2021 років для отримання ОС «Бакалавра» за 

наступними спеціальностями: 

Спеціальність Вступні випробування 

На основі повної загальної середньої освіти: 

081 «Право» 1.Українська мова та література – 100 (0,3) 

2.Історія України – 100 (0,35) 

3.На вибір: математика/іноземна мова – 100 (0,25) 

конкурсний бал не менше 140 

262 «Правоохоронна 

діяльність» 

1.Індивідуальна усна співбесіда  – 100 (1) 

073 «Менеджмент» 1.Українська мова та література – 100 (0,3) 

2.Математика – 100 (0,35) 

3. На вибір: біологія, іноземна мова, історія України, 

географія, фізика, хімія –100 (0,25) 

053 «Психологія» 1.Українська мова та література – 100 (0,3) 

2.Математика – 100 (0,35) 

3. На вибір: біологія, іноземна мова, історія України, 

географія, фізика, хімія –100 (0,25) 

051 «Економіка» 1.Українська мова та література – 100 (0,3) 

2.Математика – 100 (0,35) 

3.На вибір: біологія, іноземна мова, історія України, 

географія, фізика, хімія –100 (0,25) 

291 «Міжнародні 

відносини,суспільні 

комунікації та 

регіональні студії» 

1.Українська мова та література – 100 (0,3) 

2.Іноземна мова – 100 (0,35) 

3.На вибір: біологія, іноземна мова, історія України, 

географія, фізика, хімія –100 (0,25) 

конкурсний бал не менше 140 

281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

1.Українська мова та література – 100 (0,3) 

2.Математика – 100 (0,35) 

3.На вибір: біологія, іноземна мова, історія України, 

географія, фізика, хімія –100 (0,25) 

 конкурсний бал не менше 140 

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», «молодший 

бакалавр» 

081 «Право» 1.Українська мова та література (ЗНО) – 100 (1) ; 

2.  На вибір: біологія, іноземна мова, історія України, 

географія, фізика, хімія –100 (1) 

262 «Правоохоронна 

діяльність» 

1.Українська мова та література (ЗНО) – 100 (1) ; 

2. На вибір: біологія, іноземна мова, історія України, 



 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                  Сергій ШЕВЧЕНКО 

 

географія, фізика, хімія –100 (1) 

051 «Економіка» 1.Українська мова та література (ЗНО) – 100 (1) ; 

2.На вибір: біологія, іноземна мова, історія України, 

географія, фізика, хімія –100 (1) 

053 «Психологія» 1.Українська мова та література (ЗНО) – 100 (1) ; 

2.На вибір: біологія, іноземна мова, історія України, 

географія, фізика, хімія –100 (0,1) 



Додаток 4 

до Правил прийому до ДДУВС  

у 2022 році  

 

ПРАВИЛА 

прийому до відділу докторантури та аспірантури  

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ  

у 2022 році  

 

1. Загальні положення 

1.1 Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх 

справ (далі – ДДУВС) здійснюється відповідно до Умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 № 1274, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за 

№ 1225/35508, Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на 

навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, 

які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, 

поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України, 

затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.04.2016 

№ 315, 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, затвердженого наказом МВС України від 28.11.2017 № 963, 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 

№ 261.  

1.2. Підготовка здійснюється:  

в докторантурі університету на денній формі навчання за кошти 

державного бюджету та за кошти фізичних або юридичних осіб за 

спеціальністю «081 Право» термін навчання не повинен перевищувати 

2 роки;  

в аспірантурі університету на денній та заочній формі навчання за 

кошти фізичних або юридичних осіб за спеціальністю 081 термін навчання 4 

роки; 

в аспірантурі на заочній формі навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб за спеціальностями 051 «Економіка» та 281 «Публічне 

управління та адміністрування» термін навчання 4 роки. 

в ад’юнктурі університету на денній формі навчання за кошти 

державного бюджету за спеціальністю 081 «Право». 
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2. Організація прийому до докторантури та аспірантури 

(ад’юнктури) університету 

2.1. Докторантура та аспірантура ДДУВС розміщує у засобах масової 

інформації оголошення про конкурсний прийом до докторантури та 

аспірантури (ад’юнктури) не пізніше ніж за три місяці до початку прийому із 

зазначенням спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних 

документів. 

2.2. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали 

всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до закладу 

вищої освіти. 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 

навчання в установленому порядку формують комплектуючі підрозділи МВС 

України.  

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 закладу вищої освіти із зазначенням 

одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього 

ступеня 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 (наукового консультанта). 

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

1) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук; 

2) висновок відповідної кафедри про рекомендацію докторанта для 

вступу в докторантуру; 

3) письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 

працівником закладу вищої освіти, із згодою бути науковим консультантом в 

разі його вступу до докторантури; 

4) копія диплома про присвоєння наукового ступеня кандидата наук 

(доктора філософії) (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія 

свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту). 
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3. Вимоги до вступників до аспірантури (ад’юнктури) та осіб, які 

зараховуються до докторантури 

3.1. До ад’юнктури на денну 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. Особи, які мають стаж роботи 

(служби) не менше 2 років після здобуття вищої освіти ступеня магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). 

3.2. До аспірантури на денну та заочну форму навчання на конкурсній 

основі приймаються: 

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

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) за профілем, що дає 

можливість навчатися за відкритою спеціальністю в аспірантурі. 

3.3. 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 

липня 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 ухвалює 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. 
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Прийом до аспірантури проводиться за конкурсом щорічно в терміни, 

встановлені керівництвом ДДУВС: 

- подання заяв про допуск до участі в конкурсі з 01 квітня по 20 серпня; 

- вступні випробування – з 21 по 26 серпня; 

- зарахування до аспірантури – з 28 серпня. 

4.3. Вступники до аспірантури складають вступні іспити: 

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

відповідної спеціальності) у разі наявності ступеня, здобутого за іншою 

галуззю знань (спеціальністю) вступник складає додаткові вступні 

випробування; 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської 

мови; 

- 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. 

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 закладів вищої освіти (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 закладом вищої освіти і науковою установою. 

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися 

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

включно. 

4.6. Приймальна комісія ухвалює 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, 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 ухвалення 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 
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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, а також мають наукові праці за відповідною 

науковою спеціальністю. 

Також у разі одержання однакових оцінок більшу вагу в 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. 

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше 

наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності 

вступника. Додаткове  опитування вступника при розгляді апеляції не 

допускається. 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                          Сергій ШЕВЧЕНКО 


