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Провадження освітньої діяльності в Національній академії Національної 
гвардії України (далі – Академія) здійснюється відповідно до ліцензій 
Міністерства освіти і науки України (підготовка фахівців ступенів вищої освіти 
бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук) згідно з переліком 
акредитованих та неакредитованих освітніх програм:  

ID 

запису 
Назва освітньої програми 

Освітній 

ступінь 

(рівень) 

Спеціальність Серія Номер 
Строк 

дії до 

34738 Загальний переклад Бакалавр 
035 

Філологія 
НД 2182293 

01.07.

2025 

35008 Практична психологія Бакалавр 
053 

Психологія    

36615 

Психологічне забезпечення 

службово-бойової діяльності 

підрозділів НГУ 

Бакалавр 
053 

Психологія 
АД 21008763 

01.07.

2024 

34745 Менеджмент Бакалавр 
073 

Менеджмент 
АД 21011237 

01.07.

2029 

46050 

Службово-бойове застосування 

підрозділів спеціального 

призначення Національної гвардії 

України 

Бакалавр 

251 

Державна 

безпека 

НД 2182298 
01.07.

2025 

46528 

Службово-бойове застосування 

підрозділів Національної гвардії 

України 

Бакалавр 

253 

Військове 

управління 

НД 2182297 
01.07.

2025 

46529 

Службово-бойове застосування 

підрозділів зв`язку Національної 

гвардії України 

Бакалавр 

253 

Військове 

управління 

НД 2182297 
01.07.

2025 

48411 

Службово-бойове застосування 

підрозділів спеціального 

призначення Національної гвардії 

України 

Бакалавр 

253 

Військове 

управління 

НД 2182297 
01.07.

2025 

48415 
Тилове забезпечення підрозділів 

Національної гвардії України 
Бакалавр 

254 

Забезпечення 

військ (сил) 
   

48416 
Лінгвістичне забезпечення та 

комунікація 
Бакалавр 

254 

Забезпечення 

військ (сил) 
   

36817 

Експлуатація та відновлення 

автомобілів та бойових машин 

підрозділів Національної гвардії 

України 

Бакалавр 

255 

Озброєння та 

військова 

техніка 

- 91 
23.12.

2024 

36818 

Експлуатація та відновлення 

ракетного, артилерійського та 

стрілецького озброєння 

підрозділів Національної гвардії 

України 

Бакалавр 

255 

Озброєння та 

військова 

техніка 

- 93 
23.12.

2024 

34743 Автомобільний транспорт Бакалавр 

274 

Автомобіль- 

ний транспорт 

АД 21011238 
01.07.

2029 

36811 
Службово-бойова діяльність 

Національної гвардії України 

Доктор 

філософії 

251 

Державна 

безпека 

- 649 
01.07.

2026 
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50411 

Озброєння, військова та 

спеціальна техніка Національної 

гвардії України 

Доктор 

філософії 

255 

Озброєння та 

військова 

техніка 

   

52444 

Забезпечення службово-бойової 

діяльності Національної гвардії 

України 

Доктор 

філософії 

254 

Забезпечення 

військ (сил) 
   

34739 Загальний переклад Магістр 
035 

Філологія 
НД 2182299 

01.07.

2025 

50409 

Службово-бойова діяльність 

військових частин і з’єднань 

Національної гвардії України із 

забезпечення державної безпеки 

Магістр 

251 

Державна 

безпека 
   

46049 

Морально-психологічне 

забезпечення дій військових 

частин і з’єднань Національної 

гвардії України 

Магістр 

251 

Державна 

безпека 
   

46545 

Службово-бойове застосування та 

управління діями військових 

частин і з’єднань Національної 

гвардії України 

Магістр 

253 

Військове 

управління 

НД 2182304 
01.07.

2025 

50410 

Морально-психологічне 

забезпечення службово-бойової 

діяльності військових частин 

Національної гвардії України 

Магістр 

254 

Забезпечення 

військ (сил) 
   

36812 

Організація технічного 

забезпечення військових частин і 

з’єднань Національної гвардії 

України 

Магістр 

254 

Забезпечення 

військ (сил) 

- 90 
23.12.

2024 

36813 

Організація тилового забезпечення 

військових частин і з’єднань 

Національної гвардії України 

Магістр 

254 

Забезпечення 

військ (сил) 

- 89 
23.12.

2024 

36814 

Тилове забезпечення військових 

частин Національної гвардії 

України 

Магістр 

254 

Забезпечення 

військ (сил) 

- 88 
23.12.

2024 

36815 
Лінгвістичне забезпечення та 

стратегічні комунікації 
Магістр 

254 

Забезпечення 

військ (сил) 

- 87 
23.12.

2024 

36816 

Експлуатація та відновлення 

автомобілів та бойових машин 

військових частин Національної 

гвардії України 

Магістр 

255 

Озброєння та 

військова 

техніка 

- 92 
23.12.

2024 

48380 

Експлуатація та відновлення 

ракетного, артилерійського та 

стрілецького озброєння 

Національної гвардії України 

Магістр 

255 

Озброєння та 

військова 

техніка 

АД 21008219 
01.07.

2024 

36819 
Автомобілі та автомобільне 

господарство 
Магістр 

274 

Автомобіль 

ний транспорт 

- 220 
28.01.

2025 
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Правила прийому (далі –  Правила) розроблені приймальною комісією 

Національної академії  Національної гвардії України (далі – Приймальна 

комісія) відповідно до законів України  «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про 

військовий обов’язок і військову службу», «Про Національну гвардію 

України»,  Порядку добору, направлення та зарахування на навчання до 

вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, поліцейських та 

військовослужбовців Національної гвардії України, затвердженого наказом 

МВС України від 15 квітня 2016 р. № 315 (зі змінами) (далі – Порядок), 

Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 

2021 р. № 1098 (далі – Умови прийому). 

Зміни до цих Правил затверджуються Вченою радою Академії. 

Прийом вступників до ад’юнктури та докторантури Академії 

здійснюється відповідно до Правил прийому до ад’юнктури та докторантури 

Академії у 2022 році (див. дод. 1). 

  

І. Загальні положення 

1. Академія оголошує прийом на підготовку фахівців із вищою освітою за 

ступенями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук» 

відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України щодо надання 

відповідних освітніх послуг, виданих у порядку, встановленому законодавством 

(див. дод. 1, 4, 4.1). 

2. До Академії приймаються громадяни України, які постійно 

проживають на території України на законних підставах, мають відповідний 

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та виявили бажання здобути 

вищу освіту. 

3. Фінансування підготовки фахівців в Академії здійснюється:  

- за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням; 

- за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту      

в Академії на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо 

певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного 

або місцевого бюджету. 

 5. Особи, які проходять службу в Національній гвардії України та 

направляються на навчання до Академії на період проведення вступних 

випробувань, професійного психологічного відбору, отримують грошове 

забезпечення у порядку, встановленому чинним законодавством. 

6. До Академії для отримання вищої освіти ступеня магістра за 

державним замовленням на денну форму навчання зараховуються 

військовослужбовці Національної гвардії України, а за заочною формою 

навчання – тільки  особи офіцерського складу Національної гвардії України. 

 7. На навчання до Академії для здобуття вищої освіти відповідного 

ступеня приймаються громадяни України: 

- ступінь бакалавр – особи, які здобули повну загальну середню освіту або 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/876-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/876-18
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освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний 

ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра; 

- ступінь магістр – особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста); 

- ступінь доктор філософії – особи, які здобули ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). 

8. Обсяги прийому на навчання за державним замовленням визначаються 

Міністерством внутрішніх справ України (далі – МВС). 

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

або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за 

певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для 

безоплатного здобуття вищої освіти в Академії за тим самим ступенем освіти за 

умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, 

витрачених на оплату послуг із 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. 

10. Вступники на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору 

на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані на такі місця       

у разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000. 

11. Особа може вступити до Академії для здобуття ступеня магістра на 

основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови 

успішного проходження додаткових вступних випробувань. 

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра  на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватися за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб на другий чи старші курси з 

нормативним строком навчання в межах ліцензійного обсягу. 

12. Усі особи, які здобувають вищу освіту в Академії, мають рівні права 

та обов’язки.  

13. Вступникам до Академії гуртожиток на час вступних випробувань не 

надається. 

14. Підготовка фахівців ступеня бакалавра за денною формою навчання за 

кошти державного бюджету в Академії проводиться на підставі контракту про 

здобуття освіти, який укладається між Академією та особою, яка зарахована на 

навчання, відповідно до Указу Президента України від 10 грудня 2008 року     

№ 1153 «Про Положення про проходження громадянами України військової 

служби у Збройних Силах України». 

15. Забезпечення курсантів і слухачів харчуванням, речовим майном та 

грошовим утриманням здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

16. Розподіл випускників Академії за державним замовленням, які 

здобувають освіту за денною формою навчання, здійснює комісія                        

з персонального розподілу випускників з урахуванням інтересів служби, 

відповідно до набутої випускником кваліфікації, спеціальності та спеціалізації. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF#n8
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1153/2008
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Розподіл та призначення випускників Академії на посади, нижчі, ніж ті, 

які вони обіймали до вступу на навчання, забороняється. 

Протоколи засідання комісій з персонального розподілу випускників 

Академії затверджуються командувачем Національної гвардії України.  

 

 

ІІ. Організація прийому до Академії 

1. Організацію прийому вступників до Академії здійснює Приймальна 

комісія, склад якої затверджується наказом начальника Академії, який є її 

головою.  

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію,  

затвердженим Вченою радою Академії. Положення про Приймальну комісію 

оприлюднюється на офіційному вебсайті Академії. 

2. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень,             

є підставою для видання відповідного наказу начальника Академії та/або 

виконання процедур вступної кампанії. 

3. Склад фахових атестаційних, предметних комісій, комісії з проведення 

творчого конкурсу та співбесіди визначається наказом начальника Академії. 

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

приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії 

оприлюднюються на офіційному вебсайті Академії  не пізніше наступного дня 

після прийняття відповідного рішення. 

5. Начальник Академії забезпечує дотримання законодавства України,     

у тому числі цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи 

Приймальної комісії. 

6. Приймальна комісія працює за таким графіком:  

 понеділок – п’ятниця: з 08.30 до 18.00. Субота, неділя – вихідний. 

У період з 21 червня  до 04 серпня: понеділок – п’ятниця: з 08.30 до 18.00, 

субота – з 09.00  до 12.00. 

У зв’язку з проведенням карантинних та протиепідемічних заходів, 

викликаних поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, строки прийому заяв і документів, 

вступних іспитів, конкурсного відбору, зарахування на навчання та час роботи 

Приймальної комісії можуть бути змінені. 

Відповідні рішення вважаються чинними змінами до цих Правил та          

у мінімально можливі терміни оприлюднюються на офіційному вебсайті 

Академії і доводяться до відома вступників за допомогою офіційних 

інформаційно-комунікаційних каналів. 

 

ІІІ. Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання 

1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з 

повною загальною середньою освітою  за результатами вступних випробувань, 

творчих конкурсів, вступних іспитів, співбесіди або у формі ЗНО та  з 

урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту. 
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2. На навчання для здобуття ступеня магістра до Академії приймаються 

особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста) або ступінь магістра, зокрема здобутого за іншою спеціальністю. 

3. Особа може вступити до Академії для здобуття ступеня магістра на 

основі ступеня бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного 

проходження додаткових вступних випробувань. 

4. На навчання для здобуття ступеня бакалавра денної форми навчання за 

державним замовленням до Академії приймаються особи з повною загальною 

середньою освітою за результатами ЗНО знань (вступних іспитів) з 

урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту, 

професійного психологічного відбору та висновку військово-лікарської комісії.   

5. На навчання для здобуття ступеня магістра за державним замовленням 

до Академії приймаються особи,  які здобули ступінь бакалавра, магістра, 

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за результатами єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови (вступного випробування з іноземної мови), єдиного 

фахового вступного випробування (фахових вступних випробувань), 

випробувань з фізичної підготовки. 

Для військовослужбовців, які не мають офіцерських звань, додатково 

враховується результат професійного психологічного відбору та висновок 

військово-лікарської комісії.   

6. Вступники приймаються на навчання на перший курс. У разі вступу за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб, особам, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь 

фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, 

Приймальна комісія може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг 

яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра. Такі особи можуть 

прийматись на другий (старші) курс(и). Для здобуття ступеня за іншою 

спеціальністю особи можуть прийматися на перший або старші курси. 

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на 

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

відраховані або перервали навчання в зв’язку із академічною відпусткою, 

мають право бути поновленими для завершення навчання за цим самим 

освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією 

самою або спорідненою у межах галузі знань спеціальністю. 

7. Відповідно до раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного 

рівня) на денну та заочну форми навчання за державним замовленням 

приймаються особи: 

- з повною загальною середньою освітою віком від 17 до 21 року, у тому 

числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, –            

на денну форму навчання для здобуття тактичного рівня військової освіти 

освітнього ступеня бакалавра;  

- рядового, сержантського і старшинського складу Національної гвардії 

України, Збройних Сил України та інших, утворених відповідно до законів 
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України військових формувань віком до 30 років, які мають повну загальну 

середню освіту – на денну форму навчання для здобуття тактичного рівня 

військової освіти освітнього ступеня бакалавра; 

- рядового, сержантського і старшинського складу Національної гвардії 

України, Збройних Сил України та інших, утворених відповідно до законів 

України військових формувань віком до 30 років, які мають ступінь бакалавра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – на денну форму навчання для 

здобуття тактичного рівня військової освіти освітнього ступеня магістра; 

- рядового, сержантського і старшинського складу Національної гвардії 

України, які мають повну загальну середню освіту – на заочну форму навчання 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра. 

Для здобуття оперативного рівня військової освіти освітнього ступеня 

магістра приймаються особи офіцерського складу Національної гвардії 

України, які мають вищу військову тактичну освіту та освітній ступінь 

бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), 

прослужили час, що дорівнює часу навчання для здобуття попередньої вищої 

освіти, з  військових посад зі штатно-посадовою категорією «майор» і вище – 

на денну форму навчання та з військових посад зі штатно-посадовою 

категорією «підполковник» і вище – на заочну форму навчання. 

 8. Вік кандидатів на навчання обчислюється станом на 31 грудня         

2022 року. 

 

ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання  

1. Прийом заяв і документів (особових та навчальних справ), вступні 

випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на 

основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста для отримання ступеня бакалавра денної форми 

навчання проводиться в  такі строки: 

Етапи вступної кампанії 

За державним 

замовленням 

(курсанти) 

За рахунок 

коштів фізичних 

та/або 

юридичних осіб 

Навчання без 

відриву від 

виробництва 

Початок прийому заяв та 

документів  

10 

травня 

14 

липня 

08 

серпня 

Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб, які 

вступають на основі співбесіди, 

вступних іспитів, творчих 

конкурсів 

11 

липня 

о 18.00  

16 липня 

05  

вересня 

Реєстрація 
11 

липня 

18 

липня 

05 

вересня 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які 

вступають за результатами ЗНО 

11 

липня 

о 18.00       

22 серпня 

05 

вересня 

Строки проведення  співбесід 
12–16 

липня 

18–19 

 липня 

06–09  

вересня 
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Строки проведення вступних 

іспитів 

12–16 

липня 

19–22  

липня 

06–09 

вересня 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

до 18.00 год       

16 липня 

05 

 липня 

09  

вересня 

Строки виконання вступниками 

вимог до зарахування  

до 10.00 год 

20 липня 

15 

серпня 

09  

вересня 

Терміни зарахування вступників 
не пізніше  

20 липня 

не пізніше 

30 вересня 

не пізніше 

15 вересня 

2. Прийом заяв, фахові вступні випробування, конкурсний відбір                 

і зарахування на навчання вступників для отримання ступеня  магістра  

тактичного та оперативного рівня на основі здобутого ступеня вищої освіти або 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводяться у такі строки: 

3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання вступників для отримання ступеня магістра 

на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб проводиться у 

такі строки:    

Етапи вступної кампанії 
Денна форма 

навчання 

Навчання без 

відриву від 

виробництва 

Початок прийому заяв та документів (особових 

та навчальних справ) 

15 

липня 

08 

серпня 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які вступають на основі вступних іспитів 

о 18.00 

22 липня 

05 

вересня 

Етапи вступної кампанії 

Тактичний  рівень 

військової освіти 

Оперативний рівень 

військової  освіти 

спеціальність 

053 

«Психологія» 

спеціальність 

255 

«Озброєння 

та військова 

техніка» 

за 

державним 

замовленням   

за рахунок 

коштів 

фізичних 

та/або 

юридичних 

осіб 

Реєстрація для складання ЄВІ 

(ЄФВВ) 

з 26.04  

до 18.00 17.05 
   

Прийом заяв та документів 
до 23 

червня 

до 23 

червня 

до 23 

червня 

до 28  

червня 

Реєстрація 
23 

червня 

23 

червня 

23 

червня 

28  

червня 

ЄВІ (вступне випробування з 

іноземної мови) 

29  

червня 

29 

 червня 

29 

 червня 

29  

червня 

ЄФВВ (за графіком МОН) в 

період  

з 20.06       

до 02.07 
   

Строки проведення вступних 

іспитів 

з 24 по 29 

червня 

з 24 по 29 

червня 

з 24 по 29 

червня 

29 червня –  

02 липня 

Надання рекомендацій до 

зарахування  

до 02  

серпня 

до 30   

червня 

до 30   

червня 

до 02 

липня 

Терміни зарахування вступників 
 до 09 

серпня 

до 09 

серпня 

до 09 

серпня 

до 31   

серпня 
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Додаткове фахове вступне випробування 
25 

липня 

06  

вересня 

Фахове вступне випробування  
26 

 липня 

07  

вересня 

Основна сесія єдиного вступного іспиту 
29  

червня 

29 

 червня 

Надання рекомендацій до зарахування 
29 

 липня 

09 

вересня 

Терміни зарахування вступників 
не пізніше  

30 вересня 

не пізніше 

30 вересня 

4. Військовослужбовці Національної гвардії України, Збройних Сил 

України та інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань, які проходять військову строкову службу або військову службу за 

контрактом та відібрані кандидатами на вступ до Академії на основі повної 

загальної середньої освіти, направляються командирами військових частин на 

навчальні збори, які проводяться в Академії з 21 червня. 

 

V. Порядок добору кандидатів на навчання, прийом заяв і документів 

для участі в конкурсному відборі до Академії 

1. Добір кандидатів на навчання за державним замовленням 

1.1. Добір кандидатів на навчання здійснюється підприємствами, 

установами, організаціями, що належать до сфери управління МВС, 

територіальними органами Національної поліції України, військовими 

частинами, з’єднаннями, установами Національної гвардії України та 

територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (далі – 

комплектуючі органи). 

1.2. Кандидат на навчання має право вільно обирати навчальний заклад, в 

якому він бажає навчатися. 

1.3. Військовослужбовці та особи офіцерського складу Національної 

гвардії України, які виявили бажання навчатися в Академії, надають рапорт у 

встановленому порядку, а інші особи звертаються з письмовою заявою до 

територіального органу, військової частини, з’єднання, установи Національної 

гвардії України або територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки за місцем постійного проживання. 

Комісія ГУ НГУ з відбору кандидатів на навчання в Академії за денною 

та заочною формами навчання ступеня «магістр» попередньо розглядає 

матеріали щодо кандидатур і приймає рішення з надання рекомендацій на 

навчання. 

1.4. Особові (навчальні) справи кандидатів для вступу на навчання до 

Академії оформляються територіальними органами, військовими частинами, 

з’єднаннями, установами Національної гвардії України або територіальними 

центрами комплектування та соціальної підтримки, які відбирали їх на 

навчання. 

Установам (закладам) МВС дозволяється формувати особові (навчальні) 

справи кандидатів для вступу на навчання до Академії. 
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Документи, які надають кандидати на навчання, обробляються відповідно 

до Закону України «Про захист персональних даних». 

1.5. До особової справи кандидатів на денну форму навчання додаються: 

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

факультету, спеціальності та спеціалізації; 

- автобіографія, написана власноруч; 

- анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч;  

- висновок про направлення на навчання (для військовослужбовців);  

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

- копія паспорта громадянина України; 

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків; 

- копія документа державного зразка про здобутий освітній ступінь 

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

і додатка до нього; 

- копія(ї) сертифіката(ів) ЗНО (за наявності); 

- результати проходження військово-лікарської комісії;  

- результати проходження професійного психологічного відбору; 

- копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо 

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

основі повної загальної середньої освіти (за наявності); 

- шість  фотокарток  (без  головного  убору  на  матовому  папері  

розміром 3х4 см без куточка); 

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

осіб, яким його надано); 

- довідка районного (міського) військового комісаріату про приписування 

до призовної дільниці, копія приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних 

з числа цивільних осіб); 

- довідка із зазначенням штатно-посадової категорії займаної посади. 

1.6. До навчальної справи кандидатів на заочну форму навчання 

додаються: 

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

факультету та спеціальності; 

- копія паспорта громадянина України; 

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків; 

- автобіографія, написана власноруч; 

- анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч; 

- висновок про направлення на навчання (для військовослужбовців); 

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

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

копія додатка до нього; 

- копія сертифіката(ів) ЗНО (за наявності); 
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- копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо 

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

основі повної загальної середньої освіти (за наявності); 

- шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром      

3x4 см, без куточка); 

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

осіб, яким його надано); 

- службова характеристика;  

- витяг із послужного списку;  

- довідка останнього диспансерного огляду. 

1.7. Оформлені особові (навчальні) справи кандидатів на навчання 

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

початку конкурсного відбору, визначеного у розділі IV цих Правил. 

1.8. Паспорт, військовий квиток (посвідчення про припис до призовної 

дільниці), оригінал документа державного зразка про здобутий ступінь 

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

та додаток до нього, оригінали сертифіката(ів) ЗНО, оригінал документів, який 

підтверджує право на пільги у разі зарахування (якщо надано їх копії), кандидат 

пред’являє Приймальній комісії Академії особисто.  

1.9. Приймальна комісія Академії розглядає матеріали кандидатів на 

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

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

направляли їх на навчання. 

1.10. Ознайомлення вступника з правилами прийому до Академії, 

наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої 

програми (напряму підготовки, спеціальності, спеціалізації), 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, 

проходження професійного психологічного відбору, порядком подання 

апеляцій підтверджується його особистим підписом під час реєстрації в 

Академії. 

1.11. Особи, які вступають до Академії на денну форму навчання, 

проходять медичний огляд, який здійснюється штатними ВЛК. Особи, які 

вступають до Академії на заочну форму навчання, до навчальної справи 

долучають довідку останнього диспансерного огляду. У разі виникнення 

сумнівів щодо висновку про придатність до служби за медичними показниками, 

за рішенням Приймальної комісії кандидат направляється на ВЛК для 

додаткового обстеження за місцем дислокації Академії.  

2. Порядок прийому заяв та документів для участі у  конкурсному 

відборі  за  кошти  фізичних  та/або  юридичних  осіб. 

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

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

- тільки у паперовій формі: 
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- для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника 

хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019 – 2022 років), співбесідою відповідно 

до цих Правил; 

- для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні 

кошти; 

- за наявності розбіжностей у 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 ЗНО; 

- у разі подання іноземного документа про освіту; 

- у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого 

до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

- у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних 

кабінетів; 

- для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених 

цими Правилами; 

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати 

заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою 

Приймальної комісії. 

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 Правил. 

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів (за умови наявності хоча б одного сертифіката ЗНО) 

вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає підтвердні 

документи до Приймальної комісії. 

Вступники можуть подати до п`яти заяв на місця державного та 

регіонального замовлення та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні 

пропозиції.  

2.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією 

Академії в порядку, визначеному законодавством. 

В Академії створено консультаційний центр при Приймальній комісії для 

надання допомоги вступникам під час подання заяв у електронній формі. 

Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення 

електронного кабінету, внесення заяв у електронній формі, завантаження 

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

про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил 

реєстрації місця проживання та  Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. 

2.3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної 

комісії Академії. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє 

уповноважена особа Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n177
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n187
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n187
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2.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (освітньої програми) та форми здобуття освіти. 

Під час подання заяв вступники обов’язково зазначають один з таких 

варіантів: 

 «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 замовлення». 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

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

юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного замовлення. 

Для участі в конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти 

вступники подають окремі заяви. 

2.5. 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»; 

- військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового 

квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про 

приписку до призовних дільниць); 

- документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь 

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

додаток до нього; 

- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за 

співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів 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. 

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 наказами №271. 

Якщо з об`єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка 

державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про 

освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка до 

документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

2.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

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

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
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реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус»; 

- копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – 

військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення 

про приписку до призовних дільниць);  

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

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

додатка до нього; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються 

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

оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному 

іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою. 

3. Копії документів, окрім  документа, що посвідчує особу, військово-

облікового документа засвідчує за оригіналами Приймальна  комісія. Копії 

документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

4. Приймальна  комісія  здійснює перевірку підстав для  отримання 

спеціальних умов для зарахування.  

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). 

5. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 

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

Академії протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не 

пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у випадку 

складання вступних випробувань — не пізніше наступного дня після 

завершення вступних випробувань.  

6. Факт ознайомлення  вступника  з  Правилами  прийому,  наявною 

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 закінчення подання електронних заяв 

скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, 

зареєстровану та допущену до конкурсу. 

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована на підставі 

рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на 

навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки 

під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про 

допущену технічну помилку, який сформовано і роздруковано з ЄДЕБО. 
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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 пізніше ніж 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 або електронного зв’язку 

повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого 

вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю. 

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

здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі — Документ), обов’язковою 

є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що 

здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України           

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. 

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

духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня         

2018 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання 

документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої 

освіти (наукової установи) щодо визнання зазначеного документа у 

встановленому законодавством порядку. 

9. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня 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 року № 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». 

 

VI. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за 

результатами вступних випробувань: 

- для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти – у формі ЗНО, творчих конкурсів, 

вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках.  У 

2022 році приймаються сертифікати ЗНО 2019, 2020, 2021 та 2022 років. Якщо 

як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право 

подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, 

французька або іспанська) на власний розсуд; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/645-2015-%D0%BF
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- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня вищої освіти за спеціальністю  053 «Психологія» – у  формі 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного 

випробування (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови, складеного у 2020, 2021 або 2022 роках та кожного блоку 

єдиного фахового вступного випробування, складеного в рік вступу) або 

вступних іспитів у передбачених цими Правилами випадках; 

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти зі 

спеціальності галузей знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону» – у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових 

вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового 

вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки)). Вступний іспит з іноземної мови проводиться в Академії за 

графіком основної, додаткової спеціально організованої сесій єдиного 

вступного іспиту за матеріалами (завданнями / зошитами), наданими 

Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання 

якості освіти надає матеріали для проведення вступних іспитів з іноземної мови 

не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення 

іспиту; 

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими 

спеціальностями - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім 

випадків, передбачених цими Правилами), складеного у 2020, 2021 або        

2022 роках, та фахових вступних випробувань, складених у рік вступу; 

- для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 

бакалавра – у формі ЗНО та фахового випробування у встановлених цими 

Правилами випадках. У 2022 році приймаються сертифікати ЗНО                

2019–2022 років; 

в інших випадках – у формах, встановлених цими Правилами. 

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з 

особливими освітніми потребами Академія забезпечує відповідні умови для 

проходження ними вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід. 

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 

розраховується відповідно до цих  Правил прийому. 

3. Переліки конкурсних предметів викладені в додатках 5, 5.1. 

4. Конкурсний бал розраховується: 

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за такою формулою: 

конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 × МЛ, 

де:  
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П1, П2 – оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого 

предметів;  

П3 – оцінка ЗНО або вступного іспиту з третього предмету (оцінка за 

результат творчого конкурсу);  

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, 

переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення 

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 

12-бальною шкалою, в шкалу 100–200 (додаток 2).  

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються з 

точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше ніж 0,2 

кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не повинен перевищувати 

0,25; К4 не може перевищувати 0,1,  коефіцієнт К5 для Академії дорівнює 

нулю, мотиваційні листи для вступу не застосовуються. Сума коефіцієнтів К1, 

К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1. 

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

5-бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», 

«5» відповідає «12». За відсутності з об`єктивних причин додатка до документа 

про повну загальну середню освіту його середній бал у 12-бальній шкалі 

вважається таким, що дорівнює 2. 

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у 

міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 

України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням 

Міністерства молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з 

двох вступних випробувань за вибором вступника. 

Призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у рік вступу з базових предметів під час 

вступу на спеціальності, визначені в переліку спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка (додаток 6), останній доданок встановлюється рівним 10, а 

якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється 

таким, що дорівнює 200. Інформацію про них Приймальні комісії отримують     

з ЄДЕБО. 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий 

(ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їхній добуток, 

причому: 

РК дорівнює 1,02 – для міста Харкова; 

ГК дорівнює 1,02 – для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на 

спеціальності, які передбачені в додатку 6 цих Правил та 1,00 в інших 

випадках; 

СК дорівнює 1,02 –  для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули повну 

загальну середню освіту у закладах освіти, що розташовані на території сіл,       

у рік вступу (1,05 – для спеціальностей,  передбачених у додатку 6 цих Правил), 

1,00 –  в інших випадках. 

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання                

(за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання 

та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n177
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n187
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демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 березня 2016 року № 207. 

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у 

селі без реєстрації, не застосовується. 

Приймальна комісія здійснює перевірку застосування СК відповідно до 

довідки додатка 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі 

органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного 

реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 

2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує її своїм рішенням і 

вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній 

формі Приймальна комісія здійснює перевірку застосування СК відповідно до 

довідки на підставі її сканованої копії (фотокопії). 

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, 

він встановлюється таким, що дорівнює 200; 

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

053 «Психологія»  тактичного рівня військової освіти  за такою формулою: 

конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * П4, де: 

П1 –  оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного 

випробування з іноземної мови у випадках, передбачених цими Правилами      

(за шкалою від 100 до 200 балів); 

П2 –  оцінка предметного блоку єдиного фахового вступного 

випробування (за шкалою від 100 до 200 балів); 

П3 –  оцінка блоку ТЗНК єдиного фахового вступного випробування (за 

шкалою від 100 до 200 балів); 

П4 – оцінка за випробування з фізичної підготовки (за шкалою від 100 до 

200 балів); 

К1, К2, К3, К4 –  невід’ємні вагові коефіцієнти на рівні 0,25 кожний. Сума 

коефіцієнтів К1, К2, К3, К4 має дорівнювати 1; 

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра оперативного та 

тактичного рівня військової освіти в галузі знань 25 «Воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного кордону» за такою формулою: 

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де: 

 П1 –  оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного 

випробування з іноземної мови у випадках, передбачених цими Правилами      

(за шкалою від 100 до 200 балів);  

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 

балів);  

П3 –  оцінка з фізичної підготовки (за шкалою від 100 до 200 балів); 

4) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 035 «Філологія» та 274 «Автомобільний транспорт» за такою 

формулою: 

конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2, де:  

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного 

випробування з іноземної мови у випадках, передбачених цими Правилами      

(за шкалою від 100 до 200 балів);  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n187
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П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 

балів);  

К1, К2 – невід’ємні вагові коефіцієнти, встановлюються рівні 0,5 кожний. 

Сума коефіцієнтів К1, К2 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1;  

5) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 

бакалавра за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3, де:  

П1, П2 – оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів 

(за шкалою від 100 до 200 балів);  

П3 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 

балів);  

К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти, встановлюються  на рівні не 

менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3 для кожної конкурсної 

пропозиції має дорівнювати 1. 

5. За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

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

вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.  

За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватися 

принцип рівності прав вступників. 

6. Мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з якими 

вступник допускається до участі в конкурсі, визначено в додатках 5, 5.1. 

7. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів оцінюються за 

шкалою від 100 до 200 балів. 

8. Програми співбесід, які охоплюють і порядок оцінювання результатів 

співбесіди, затверджують голова приймальної комісії не пізніше 31 березня 

відповідного року вступної кампанії. 

Вступні іспити 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 складають замість ЗНО, 

проводяться за програмами ЗНО. Вступні іспити з іноземної мови для 

вступників на здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за програмою 

єдиного вступного іспиту. Голова Приймальної комісії затверджує порядок 

оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру 

підсумкового бала. 

Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання, 

програми інших вступних випробувань розробляються і затверджуються 

головою Приймальної комісії не пізніше 31 березня відповідного року вступної 

кампанії. Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що 

виходять за межі зазначених програм. 

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань, творчих 

конкурсів обов’язково оприлюднюються на вебсайті Академії. У програмах 
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мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання 

підготовленості вступників. 

9. 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 

цими Правилами мінімального значення, 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 випробувань не допускається. 

10. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна 

комісія Академії, склад якої затверджується наказом начальника Академії. 

Порядок роботи апеляційної комісії викладено у розділі VIII цих Правил. 

11. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних 

показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО (у разі вступу за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб). 

12. 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. 

 

VII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття 

вищої освіти  

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

здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є: 

- зарахування за співбесідою; 

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

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі 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 іспитами. 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 

на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) є участь у конкурсному відборі за іспитами 

в Академії замість єдиного вступного іспиту. 

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного 

бюджету (за державним замовленням) на основі повної загальної середньої 

освіти є зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 на місця державного 

замовлення. 

2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі 

позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до 

зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти: 

- 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-
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професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра) (для МВС); 

- 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 МВС). 

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування, вони зараховуються на 

місця державного 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»). 

3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

ЗНО) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж 

встановлений 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 цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів 2022 року або ЗНО 2019-2022 років (у будь-яких 

комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору  

на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному 

відборі в межах квоти-1 на місця державного 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»). 

4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

ЗНО) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж 

встановлений 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, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в ЗНО 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання 

до приймальної комісії Академії копії медичного висновку за формою 

первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про 

створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЗНО», 

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). 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів 2022 року та/або ЗНО 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх 

вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основі повної 

загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах 

квоти-1 на місця державного 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»). 

Для вступників 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 ЗНО, 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 

грудня 2016 року за № 1708/29838, вступні випробування з географії, фізики, 

хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов проводяться у 

закладі вищої освіти. 

5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість ЗНО 

(якщо не складали ЗНО з відповідних предметів у 2022 році) та в разі 

отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений 

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, які в 2022 році не брали участі в основній та додатковій сесіях 

ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання 

або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних 

станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому 

наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 

України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві 
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юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до 

Приймальної комісії одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 

наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 

України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в 

зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають 

певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії 

такого документа). 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

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

основній та додатковій сесіях ЗНО 2022 року, та/або ЗНО 2019-2022 років (у 

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

конкурсного відбору на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть 

участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного 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»). 

Якщо особи, зазначені в пунктах 2– 5 цього розділу, виявили бажання 

брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами ЗНО, вони беруть 

участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 за такими результатами. 

6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

ЗНО і якщо не складали ЗНО з відповідних предметів у 2022 році) та в разі 

отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений 

мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі: 

- особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2021 року 

включно; 

- громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за 

кордоном у період між 01 вересня 2021 року та 30 листопада 2022 року; 

поліцейські; 

- військовослужбовці Національної гвардії України, які проходять 

військову строкову службу або військову службу за контрактом. 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів та/або ЗНО (результати вступних іспитів 

зараховуються з предметів, з яких вступник не складав ЗНО). Особи, зазначені 

в абзаці третьому цього пункту, беруть участь у конкурсному відборі на місця 

державного замовлення лише в разі вступу тільки за результатами ЗНО. 

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

державного 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. 

8.  Спеціальні умови на здобуття вищої освіти в Академії на  основі 

повної загальної середньої освіти також мають: 
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діти із сімей: 

- поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, 

військовослужбовців, працівників МВС, інших утворених відповідно до законів 

України військових (у тому числі добровольчих) формувань, які загинули 

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

одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; 

- осіб, які добровільно забезпечували  (або добровільно залучалися до 

забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі 

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

внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення 

проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської 

діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції  

у період її проведення; 

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

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

- діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в 

період участі в антитерористичній операції; 

- діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 

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

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

також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших 

держав під час цих дій та конфліктів; 

- особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, 

який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання 

ним обов'язків військової служби; 

- особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, 

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

- інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено 

причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу –  категорія 1 та 

особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з 

моменту аварії до прийняття постанови про відселення – категорія 2               

(для МВС); 

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального  захисту»; 

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

також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, 

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

років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали 

інвалідами І або ІІ групи; 

- діти працівників органів  внутрішніх справ, які загинули,  померли,  

стали інвалідами І групи чи визнані судом безвісно відсутніми під час 
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виконання службових обов'язків (у тому числі інвалідність яких пов’язана з 

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

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

підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, 

які загинули під час виконання службових обов'язків»; 

- особи, яким відповідно до статті 103 Закону України «Про Національну 

поліцію» надано такі права; 

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

результатами ЗНО в межах квоти-1 на місця державного замовлення. 

9.  Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі 

спеціальності 053 «Психологія» беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів (замість єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови та єдиного фахового вступного випробування) та під час вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра за усіма іншими спеціальностями 

(замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови): 

- особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті та/або 

єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, 

зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути 

перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому наказом Міністерства 

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

2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 

грудня 2016 року за № 1707/29837; 

- особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиного 

фахового вступного випробування потребують створення інших особливих 

умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються 

для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення ЗНО, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

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

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1708/29838, за кодами 0101–0105, 0201–0203, 0206, 0301–0306, 0401, 0501, 

0601, 0701, 0702; 

- вступники, звільнені з усіх видів військової служби починаючи               

з 01 квітня 2022 року; 

- особи рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу, 

що проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, 

інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а 

також правоохоронних органах спеціального призначення, поліцейські, 

рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної 

кримінально-виконавчої служби, курсанти вищих військових навчальних 

закладів, закладів вищої освіти з специфічними умовами навчання, військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти при вступі на навчання на освітні 

програми в галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону». 

10. Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з цими Правилами 
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передбачають складання єдиного вступного іспиту, вступники на основі 

ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх 

вибором або подати  результат єдиного вступного іспиту, або скласти 

відповідний вступний іспит у Академії.  

11. В умовах особливого періоду брати участь у конкурсі за результатами 

вступних іспитів з конкурсних предметів під час вступу на навчання на освітні 

програми в галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону» також мають право: 

1) громадяни України, звільнені зі строкової служби, протягом року після 

звільнення; 

2) студенти закладів вищої освіти, які виявили бажання вступити на 

навчання та в подальшому проходити службу за контрактом на посадах 

офіцерського складу; 

3) вступники з числа випускників військових (військово-морських) ліцеїв 

та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання 

в рік вступу; 

4) військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, 

на особливий період. 

12. Копії  документів,  що  засвідчують   підстави  для  отримання 

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

результатами вступних іспитів та/або квотою - 1 на основі повної загальної 

середньої освіти, вступник подає особисто під час подання  документів  у  

паперовій  формі  у  визначені  правилами  прийому  або відповідно  до  них 

строки. 

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання 

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

результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної 

середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію. 

Квота-1 установлюється в межах десяти відсотків максимального 

(загального) обсягу державного  замовлення. 

13. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 

відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням на основі повної 

загальної середньої освіти і не були зараховані на місця державного 

замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах 

відповідно до конкурсного бала. 

 

VIІІ. Проведення вступних іспитів, фахових випробувань, творчого 

конкурсу, співбесіди та професійного психологічного відбору 

1. Для проведення вступних іспитів для вступників, визначених розділом 

VІІ цих Правил, на основі повної загальної середньої освіти створюються 

предметні екзаменаційні комісії. 

Для вступників, які вступають на навчання на основі повної загальної 

середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра за державним замовленням, 

створюються комісії для проведення творчого конкурсу, професійного 

психологічного відбору та військово-лікарська комісія. 
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Порядок проведення і нормативи творчого конкурсу, порядок проведення 

професійного психологічного відбору та медичного огляду викладені в   

додатку 3 цих Правил. 

Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з 

конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (освітню програму) 

за заявою вступника зараховуються для участі в конкурсному відборі на іншу 

спеціальність (освітню програму) в Академії. 

2. Для проведення фахових випробувань під час вступу на навчання за 

освітніми програмами підготовки магістра, за  програмами підготовки 

бакалавра на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного 

рівня) створюються фахові атестаційні комісії. 

3. Склад предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, 

комісій з проведення творчого конкурсу, професійного психологічного відбору  

та військо-лікарської комісії затверджується наказом начальника Академії. 

4. Перескладання вступних іспитів, повторне проведення творчого 

конкурсу та професійного психологічного відбору не дозволяються. 

5. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих 

конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не прийнято на навчання, 

зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається 

відповідний акт. 

6. Відомості щодо результатів вступних іспитів та інших конкурсних 

показників осіб, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, формуються в ЄДЕБО. 

7. Апеляції щодо результатів вступних випробувань розглядає апеляційна 

комісія Академії. 

Право подати письмову апеляційну заяву на ім’я голови Приймальної 

комісії про незгоду з оцінкою, отриманою на вступному випробуванні (іспиті) 

(далі – апеляція), мають особи, які складали вступні випробування. 

Вступник, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному 

випробуванні (іспиті), повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу, 

та екзаменаційний аркуш. 

Апеляції на результати тестувань з предметів, які винесено на вступні 

випробування (іспити) (для окремої категорії вступників), повинні подаватися 

до апеляційної комісії особисто вступником не пізніше наступного робочого 

дня після оголошення результатів відповідного тестування. 

Пропущення терміну подачі апеляційної заяви є підставою для відмови в 

її задоволенні. 

Апеляції на результати вступних випробувань (іспитів) розглядає 

апеляційна комісія Академії  у складі голови комісії та двох викладачів з числа 

осіб, затверджених відповідним наказом. 

Апеляція розглядається, як правило, у присутності вступника. Відсутність 

вступника на засіданні апеляційної комісії не є перешкодою для розгляду 

апеляції. 
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Вступники запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. 

Вони знайомляться зі своєю перевіреною роботою та отримують пояснення 

щодо помилок і зауважень. 

На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутніми як експерти 

голова відповідної екзаменаційної комісії та/або його заступники. Вони мають 

право давати обґрунтовані пояснення вступнику та членам апеляційної комісії 

щодо відповідності виставлених балів, які затверджені за критеріям 

оцінювання. 

Додаткове опитування вступників членами апеляційної комісії під час 

проведення апеляції не допускається. 

За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної 

комісії щодо оцінки за вступне випробування (іспит), про що складається 

протокол. Протокол складає секретар апеляційної комісії, де записує всі 

зауваження членів комісії та висновки. У разі необхідності зміни оцінки 

відповідне рішення вноситься до протоколу. 

Розгляд кожної апеляції проводиться, якщо на засіданні апеляційної 

комісії присутні не менше 2/3 членів комісії з цього предмета. Засідання 

апеляційної комісії оформляється відповідним протоколом. 

За наслідками розгляду апеляції апеляційна комісія має право прийняти 

одне з двох рішень: 

1) «Попередня оцінка вступного випробування (іспиту) відповідає рівню 

і якості виконаної роботи та не змінюється»; 

2) «Попередня оцінка вступного випробування (іспиту) не відповідає 

рівню та якості виконаної роботи і збільшується на ... балів (зазначається нова 

оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання вступних випробувань)». 

Якщо за наслідками розгляду апеляції апеляційна комісія приймає 

рішення про зміну результатів попереднього вступного випробування (іспиту), 

нова оцінка знань вступника виставляється цифрою та прописом спочатку в 

протоколі апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до 

екзаменаційної відомості та екзаменаційного аркуша. Кожна нова оцінка 

вступного випробування (іспиту) підписується головою апеляційної комісії як в 

екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному аркуші. 

Вступнику, апеляція якого розглядається, пропонується підписати 

протокол апеляційної комісії і зазначити в ньому про свою згоду чи незгоду з 

рішенням комісії. 

Протокол апеляційної комісії підписують голова, секретар і присутні 

члени комісії. 

  

ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

- вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди 

(на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра); 
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- 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. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, 

впорядковуються за алфавітом. 

У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій 

рейтинговий список вступників упорядковується: 

- за конкурсним балом - від більшого до меншого; 

- за пріоритетністю заяви від першої до останньої; 

- за балом єдиного фахового вступного випробування; 

- за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень – від більшого до меншого. 

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту правила     

не дають можливості визначити послідовність вступників у рейтинговому 

списку, Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі 

аналізу поданих вступниками документів.  

Рішення щодо вступників, які вступають за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб,  вноситься до ЄДЕБО. 

3. У рейтинговому списку зазначаються:  

- ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 

здобуття освіти; 

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)  вступника; 

- конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); 

- пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних 

пропозицій, що використовують пріоритетність); 

- ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, квоти-1 

(тільки на основі повної загальної середньої освіти);  

- середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень), (тільки якщо він ураховується в 

конкурсному балі). 

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія 

населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (котрі не зареєстровані як 

внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 р., 

підлягають шифруванню в усіх інформаційних системах. 

4. Рейтингові списки вступників за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб формуються Приймальною комісією з ЄДЕБО та 

оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті Академії. Академія замість 

оприлюднення на офіційному вебсайті поточних рейтингових списків 

вступників надає посилання на своєму офіційному вебсайті на відповідну 

сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює 

інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО. 

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти 

державного бюджету (за державним замовленням) за кожною конкурсною 
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пропозицією, формуються Приймальною комісією та затверджуються її 

рішенням, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах 

Приймальної комісії. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 

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

розділу. 

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

за державним замовленням  вважається оприлюднення відповідного рішення на 

стенді Приймальної комісії.  

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб вважається оприлюднення на 

офіційному сайті закладу освіти, на підставі даних ЄДЕБО, відповідної 

інформації, засвідченої кваліфікованим електронним підписом голови 

Приймальної комісії або відповідального секретаря Приймальної комісії, а 

також в електронному кабінеті вступника. 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатися 

повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку. 

 

X. Реалізація права вступників на вибір місця навчання 

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

участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття 

Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування 

відповідно до терміну, визначеного в розділі ІV цих Правил або відповідно до 

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

замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів ЗНО та/або інших 

документів, передбачених цими Правилами, до Приймальної комісії Академії, а 

також укласти договір про навчання між Академією та вступником (за участі 

батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).  

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, зазначену в 

Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені в розділі ІV 

цих Правил або відповідно до нього. Якщо впродовж десяти календарних днів 

після початку навчання вступником не буде надано оригінали документів, то 

наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи. 

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між 

Академією та вступником (за участі батьків або законних представників – для 

неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. 

Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого 

подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без 

укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж 

десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в 

частині зарахування такої особи. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-18/print#n129
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Подані оригінали документів зберігаються в Академії протягом усього 

періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на 

підставі якого здійснюється вступ, змінилися прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності), додатково особисто пред'являє Приймальній комісії свідоцтво про 

державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого 

на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться  

до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані 

підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб додатково укладається договір між Академією та фізичною (юридичною) 

особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, 

беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати. 

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

установлені строки, визначені в розділі ІV цих Правил або відповідно до нього, 

не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, 

втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним 

замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в 

установлені строки, визначені в розділі ІV цих Правил або відповідно до нього, 

виконали вимоги для зарахування на місця державного замовлення, підлягають 

зарахуванню. 

3. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти 

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

нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів ЗНО зберігаються в 

закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за 

рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку 

навчання. 

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали зазначених вище 

документів зберігаються в одному з закладів вищої освіти на вибір студента 

протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів 

документів та засвідчені копії відповідних документів видаються на вимогу 

студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються. 

  

XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, 

які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, 

передбачених у пункті 1 розділу X цих Правил. 

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або 

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

пункту 1 розділу X цих Умов і Правил прийому. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб упродовж десяти календарних днів від дати початку навчання додатково 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-18/print#n129
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-18/print#n129
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-18/print#n406
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укладається договір між Академією та фізичною (юридичною) особою, яка 

замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе 

фінансові зобов’язання щодо її оплати. У разі відмови від укладання договору в 

установлений у цьому абзаці термін цей наказ скасовується в частині 

зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором між 

Академією та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню 

послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання 

щодо її оплати.  

 

XІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс 

1. Накази про зарахування на навчання видаються начальником Академії 

на підставі рішення Приймальної комісії. 

2. На підставі рішення Приймальної комісії начальник Академії видає 

наказ про зарахування вступників курсантами та слухачами для здобуття 

відповідних ступенів вищої освіти бакалавра, магістра (далі – наказ про 

зарахування), який доводиться до їх відома. 

Витяги з наказу про зарахування вступників курсантами, слухачами  

надсилаються до Головного управління Національної гвардії України. 

3. Накази про зарахування на навчання вступників за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб із додатками до них формуються в ЄДЕБО та 

оприлюднюються на вебсайті Академії у вигляді списку зарахованих у строки, 

зазначені в розділі ІV цих Правил або відповідно до нього. 

4. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване Приймальною комісією в разі виявлення порушень з боку вступника, 

передбачених пунктом 5 розділу XIV цих Правил.  

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ 

про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Академії 

за власним бажанням. Відрахованим з Академії за власним бажанням особам 

подані ними документи повертають 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 пунктами 4 і 5 цього розділу, 

місце(я) може проводитися додатковий конкурсний відбір (за погодженням з 

державним замовником) з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю 

конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з 

конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну 

пропозицію та були допущені до участі в конкурсі. У разі відсутності таких 

претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних 

пропозицій за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за 

згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію. 

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня, при цьому 

накази про зарахування таких осіб за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

формуються і подаються до ЄДЕБО до 18.00 години 19 вересня. 
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7. Особи, зараховані на навчання за державним замовленням, які без 

поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, 

включаючи табірний збір, відраховуються з Академії, про що до 

комплектуючих органів за місцем проживання цих осіб надсилається 

відповідна інформація. На звільнені місця проводиться додаткове зарахування 

за конкурсом осіб, які подали сертифікат ЗНО (успішно склали вступні 

випробування) до Академії або іншого закладу вищої освіти МВС і не пройшли 

за конкурсом на навчання. 

До початку навчальних занять за погодженням із Головним управлінням 

Національної гвардії України Академія може проводити додатковий 

конкурсний відбір на вакантні місця. 

8. Зарахування для здобуття ступеня бакалавра за державним 

замовленням на денну форму навчання проводиться з дня початку табірного 

збору. 

9. Керівники установ (закладів), командири військових частин зобов’язані 

звільнити зі штатних посад осіб, яких було зараховано курсантами, слухачами 

денної форми навчання, і направити їх на навчання в необхідний для 

своєчасного прибуття термін. Підставою для звільнення є витяг із наказу 

начальника Академії про зарахування на навчання. 

 

ХІІІ. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб                   

без  громадянства  

1. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які 

постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які 

потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні 

з громадянами України, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за 

винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України. 

 

ХІV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення 

прийому до Академії 

1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми 

освітній омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, 

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

масової інформації). Акредитація представників засобів масової інформації 

проводиться відповідно до законодавства рішенням Приймальної комісії на 

підставі офіційного звернення відповідного засобу масової інформації. 

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і 

науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою 

Приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано 

Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання   

Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана 

створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх 

засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення перед засіданням  із 
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документами, що надаються членам Приймальної комісії. Допуск на територію 

Академії представників таких громадських організацій здійснюється на 

підставі чинного законодавства. 

3. Академія зобов’язана створити умови для ознайомлення вступників з 

ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію 

відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила 

прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним 

замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою 

програмою, напрямом підготовки) та ступенем, зокрема про кількість місць, що 

виділені для вступу за квотою-1, оприлюднюються на вебсайті Академії не 

пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи 

отримання відповідних відомостей. 

4. Голова Приймальної комісії 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 проєктом порядку денного 

засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті Академії. 

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, 

недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на 

зарахування за квотою-1, права на спеціальні умови участі в конкурсному 

відборі або на спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти державного 

бюджету (за державним замовленням), про участь в учнівських олімпіадах, про 

проходження ЗНО, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного 

випробування є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що 

стосується цього вступника. 

6. На зарахованих вступників, які надали довідки закладів охорони 

здоров’я для підтвердження спеціальних умов щодо участі в конкурсному 

відборі або спеціальних умов на здобуття вищої освіти за кошти державного 

бюджету (за державним замовленням), Академія повинна протягом одного 

місяця з дати зарахування, але не пізніше 15 листопада, зробити запит до 

відповідних закладів охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов.  

7. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що 

фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за 

спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми 

програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви про вступ за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб, їх рекомендації до зарахування та 

зарахування до Академії здійснюється інформаційними системами на підставі 

даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою: 

https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до 

договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем із технічним 

адміністратором ЄДЕБО). 



Правила прийому до ад’юнктури та докторантури 

Національної академії Національної гвардії України 

 

Правила прийому розроблені приймальною комісією Національної 

академії Національної гвардії України (далі – Приймальна комісія) відповідно 

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

«Про Національну гвардію України», «Про військовий обов’язок і військову 

службу», Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році 

(далі – Умови), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

13.10.2021р. № 1098, з урахуванням «Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах)», введеного в дію Постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, та 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 (далі – Порядок), 

затвердженої наказом МВС України від 28.11.2017 р. № 963. 

 

І. Загальні положення 

1. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів через 

докторантуру та ад’юнктуру в Національній академії Національної гвардії 

України (далі – Академії) здійснюється за спеціальностями 251 – Державна 

безпека, 253 – Військове управління, 254 – Забезпечення військ (сил) та         

255 – Озброєння і військова техніка відповідно до наказів Міністерства освіти і 

науки України. 

2. Академія здійснює прийом на підготовку наукових та науково-

педагогічних кадрів через докторантуру та ад’юнктуру на денну форму 

навчання тільки за спеціальностями, дозвіл на підготовку за якими надано 

Міністерством освіти і науки України. 

3. На навчання до докторантури та ад’юнктури Академії приймаються 

виключно особи офіцерського складу Національної гвардії України.  

4. Фінансування підготовки здійснюється за рахунок видатків державного 

бюджету. 

5. Обсяги прийому до Академії на підготовку наукових та науково-

педагогічних кадрів через докторантуру та ад’юнктуру визначаються МВС. 

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти кандидатів на навчання 

1. До докторантури приймаються особи офіцерського складу 

Національної гвардії України, яким присуджено ступінь доктора філософії 

(кандидата наук), що мають наукові здобутки й опубліковані праці з вибраної 

спеціальності та в змозі на високому науковому рівні проводити наукові 

дослідження. 

2. До ад’юнктури на конкурсній основі приймаються особи офіцерського 

складу Національної гвардії України, які здобули ступінь вищої освіти магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і мають стаж служби не менше     



2 років після здобуття вищої освіти ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста). 

 

ІІІ. Відбір кандидатів на навчання 

1. Особи офіцерського складу Національної гвардії України, які виявили 

бажання здійснювати підготовку в ад’юнктурі чи докторантурі Академії, 

подають рапорт у встановленому порядку. 

2. Матеріали вивчення кандидатів на навчання розглядаються на 

засіданнях постійно діючих комісій Національної гвардії України, які готують 

обґрунтовані висновки щодо доцільності їх направлення на навчання до 

Академії. 

До 1 березня 2022 р. до управління кадрового забезпечення Головного 

управління Національної гвардії України (далі – ГУ НГУ) подаються 

рекомендації на кандидатів з відображенням їх службової діяльності та 

фактичних результатів роботи для участі у відборі на навчання. 

Комісія ГУ НГУ з відбору кандидатів на навчання в ад’юнктурі чи 

докторантурі Академії приймає рішення щодо надання рекомендацій на 

навчання в Академії. 

Особові справи кандидатів для вступу в ад’юнктуру і докторантуру 

Академії в установленому порядку оформлюють підрозділи, які відбирали їх на 

навчання.  

3. До особової справи долучаються: 

- рапорт із зазначенням спеціальності та профільної кафедри 

(лабораторії); 

- атестаційний аркуш; 

- список опублікованих наукових праць і винаходів (вступники, які не 

мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді 

(реферати) з вибраної ними наукової спеціальності); 

- копія диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням 

одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня вищої 

освіти магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, долучають 

також копію Свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту); 

- автобіографія; 

- медична довідка про можливість вступу до ад’юнктури (докторантури). 

У разі вступу до докторантури, крім того, подаються: 

- розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук; 

- копія диплома про присвоєння наукового ступеня кандидата наук або 

ступеня доктора філософії (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – 

копія Свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту). 

4. Документи кандидатів на навчання в ад’юнктурі (докторантурі), які 

надійшли до Академії з порушенням зазначених вимог, повертають до 

підрозділів кадрового забезпечення, які їх надіслали. 

 

ІV. Строки прийому та розгляду документів, проведення вступних 

екзаменів та зарахування на навчання 



1. Прийом особових справ, вступні екзамени та зарахування на навчання 

вступників до ад’юнктури проводяться в такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Прийняття рапортів з клопотанням про 

зарахування кандидатом для вступу до 

ад’юнктури  

до 1 лютого 

2022 р. 

Заслуховування кандидатів на вступ до 

ад’юнктури на засіданні профільної 

кафедри (науково-дослідного підрозділу)  

до 31 березня 

2022 р. 

Заслуховування кандидатів на вступ до 

ад’юнктури на засіданні науково-

технічної ради Національної академії 

Національної гвардії України 

до 30 квітня 

2022 р. 

Закінчення прийому особових справ 
15 травня 

2022 р. 

Строки проведення вступних екзаменів  

(зі спеціальності, іноземної мови) 

19 травня – 07 червня 

2022 р. 

Терміни зарахування вступників 
не пізніше 15 червня 

2022 р. 

 

2. Прийом особових справ, розгляд документів та зарахування на 

навчання вступників до докторантури проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної компанії Терміни 

Прийняття рапортів з клопотанням про 

зарахування кандидатом для вступу до 

докторантури 

до 1 лютого 

2022 р. 

Заслуховування кандидатів на вступ до 

докторантури на засіданні профільної 

кафедри (науково-дослідного підрозділу)  

до 31 березня 

2022 р. 

Заслуховування кандидатів на вступ до 

докторантури на засіданні науково-

технічної ради Національної академії 

Національної гвардії України 

до 30 квітня 

2022 р. 

Закінчення прийому особових справ 
30 квітня  

2022 р. 

Заслуховування кандидатів на вступ до 

докторантури на засіданні вченої ради 

Національної академії Національної 

гвардії України та прийняття рішення 

щодо зарахування вступників 

до 31 травня 

2022 р. 

 

 

 

 

 



V. Проведення вступних екзаменів та прийняття рішень  

щодо зарахування вступників до ад’юнктури 

1. Для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні 

комісії, склад яких визначається наказом начальника Академії. 

2. Вступники до ад’юнктури Академії складають вступні іспити із: 

- спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з 

відповідної спеціальності); 

- іноземної мови 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 Cambridge English Language Assessment (не нижче 

рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного 

рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaf (не нижче рівня В2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); 

французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче 

рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного 

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

визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до 

результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. 

Вступник до ад’юнктури, який підтвердив свій рівень знання англійської, 

німецької, французької мови дійсним сертифікатом тестів СМР-2 

(Функціональний) за стандартом НАТО STANAG-6001 (не нижче рівня В2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), 

звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час 

визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до 

результатів вступного іспиту з іноземної мови найвищим балом. 

3. Програми вступних іспитів розробляються і затверджуються 

Академією.  

4. На підставі результатів вступних іспитів приймальна комісія приймає 

рішення щодо кожного вступника. У разі одержання однакових оцінок 

переважне право під час зарахування до ад’юнктури мають вступники, які 

успішно закінчили магістратуру. 

5. Особам, які допущені до складання вступних іспитів до ад’юнктури, 

для підготовки і складання вступних іспитів один раз на рік надається 

додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 днів на кожний вступний 

іспит. Особи, які вступають до ад’юнктури з одним або кількома складеними 

кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою 

для складання вступних іспитів, що залишилися, з розрахунку 10 днів на 

кожний іспит. До додаткової відпустки не включається час проїзду від місця 

проходження служби до Академії. Документом, який засвідчує право вступника 

до ад’юнктури на додаткову оплачувану відпустку, є повідомлення 

Приймальної комісії Академії за підписом відповідального секретаря про його 

допуск до складання вступних іспитів. 

 

VІ. Порядок розгляду питань щодо зарахування до докторантури 



1. Матеріали, передбачені у пункті 3 розділу ІІІ, подаються для розгляду 

відповідними кафедрами (лабораторіями). 

2. Кафедра (лабораторія) заслуховує наукові доповіді вступників до вступу 

до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом 

таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної 

особи до докторантури. 

3. Вчена рада Академії розглядає висновки кафедри (лабораторії) щодо 

вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури. 

 

 

VІІ. Наказ про зарахування 

1. Наказ про зарахування на навчання в ад’юнктурі видається 

начальником Академії на підставі рішення Приймальної комісії, а про 

зарахування на навчання у докторантурі –  на підставі рішення вченої ради 

Академії.  

2. Витяги з наказу надсилаються до комплектуючих органів для 

звільнення вступників у зв’язку зі вступом до ад’юнктури (докторантури) 

Академії.  

6. Керівники зобов’язані звільнити з посади осіб, зарахованих на 

навчання до ад’юнктури (докторантури) Академії, у необхідний термін для 

своєчасного прибуття на навчання. Підставою для звільнення є особистий 

рапорт особи, зарахованої на навчання, та витяг із наказу про зарахування на 

навчання. 

7. Початок навчання в ад’юнктурі та докторантурі Академії – з 1 вересня. 



Додаток 2 

 

ТАБЛИЦЯ  

переведення середнього бала документа про повну загальну середню 

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

 
1 100  4,7 127  8,4 164 

1,1 100  4,8 128  8,5 165 

1,2 100  4,9 129  8,6 166 

1,3 100  5 130  8,7 167 

1,4 100  5,1 131  8,8 168 

1,5 100  5,2 132  8,9 169 

1,6 100  5,3 133  9 170 

1,7 100  5,4 134  9,1 171 

1,8 100  5,5 135  9,2 172 

1,9 100  5,6 136  9,3 173 

2 100  5,7 137  9,4 174 

2,1 101  5,8 138  9,5 175 

2,2 102  5,9 139  9,6 176 

2,3 103  6 140  9,7 177 

2,4 104  6,1 141  9,8 178 

2,5 105  6,2 142  9,9 179 

2,6 106  6,3 143  10 180 

2,7 107  6,4 144  10,1 181 

2,8 108  6,5 145  10,2 182 

2,9 109  6,6 146  10,3 183 

3 110  6,7 147  10,4 184 

3,1 111  6,8 148  10,5 185 

3,2 112  6,9 149  10,6 186 

3,3 113  7 150  10,7 187 

3,4 114  7,1 151  10,8 188 

3,5 115  7,2 152  10,9 189 

3,6 116  7,3 153  11 190 

3,7 117  7,4 154  11,1 191 

3,8 118  7,5 155  11,2 192 

3,9 119  7,6 156  11,3 193 

4 120  7,7 157  11,4 194 

4,1 121  7,8 158  11,5 195 

4,2 122  7,9 159  11,6 196 

4,3 123  8 160  11,7 197 

4,4 124  8,1 161  11,8 198 

4,5 125  8,2 162  11,9 199 

4,6 126  8,3 163  12 200 

        

        

        

        

 



Додаток 3  

 

1. Професійний психологічний відбір  

1.1. Професійний психологічний відбір проводиться з метою виявлення у 

кандидатів конкретних особистісних якостей та індивідуальних особливостей, 

необхідних для успішного навчання в Академії, оволодіння вибраною 

військовою спеціальністю та у подальшому –  виконання службово-бойових 

завдань. 

1.2. Професійний психологічний відбір включає оцінку військової 

направленості (мотивації), оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінювання 

спроможності навчатися в Академії (когнітивні якості). Професійний 

психологічний відбір здійснюється у період проведення вступних випробувань за 

допомогою психодіагностичного методу та методик, затверджених керівними 

документами Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони України. 

1.3. Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як 

«пройшов професійний психологічний відбір» або «не пройшов професійний 

психологічний відбір». Максимальна оцінка за професійний психологічний 

відбір складає 70 балів. Кандидати, в яких під час тестування індивідуальних 

психологічних якостей виявлено нервово-психічну нестійкість, а також ті, хто 

набрав менше 35 балів від максимальної кількості балів даної 

психодіагностичної оцінки, вважаються такими, що не пройшли професійний 

психологічний відбір і вибувають з числа кандидатів для вступу до Академії 

за державним замовленням, але можуть брати участь у конкурсі на навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. 

 

2. Проведення творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей) 

2.1. Організаційно-методичні вказівки 

Перевірку проводити згідно з вимогами наказу Міністерства внутрішніх 

справ України зі змінами, внесені наказом МВС від 22.07.2019 р. № 592, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 р. за                  

№ 882/33583  «Про затвердження Інструкції з організації фізичної підготовки в 

Національній гвардії України». 

Фізична підготовленість кандидатів до навчання у Національній 

академії Національної гвардії України визначається виконанням нормативних 

вимог за трьома фізичним вправами, які характеризують фізичні якості: «силу» 

–  підтягування на перекладині або комплексна силова вправа (жінки), 

«швидкість» - біг на 100 м або човниковий біг 10х10 м, «витривалість» - біг на 

1 км або функціональна витривалість. 

Випробування з фізичної підготовки проводиться протягом одного дня у 

наступній  послідовності: вправа № 2 «Підтягування на перекладині», вправа     

№ 14  «Комплексна силова вправа» (жінки), вправа № 28 «Біг на 100 м» або 

вправа № 29 «Човниковий біг 10х10 м», вправа № 31 «Біг на 1 км» або вправа 

32б «Функціональна витривалість». 



Для виконання вправ надається одна спроба. Повторне виконання вправ з 

метою підвищення оцінки не дозволяється. Кандидати на навчання із числа 

цивільної молоді виконують фізичні вправи у спортивній формі одягу, 

військовослужбовці – у військовій (№ 2, 3 - польовій). Під час виконання 

військовослужбовцями вправ у спортивному залі замість черевиків із високим 

берцем використовується спортивне взуття. 

 

2.2. Зміст  

Вправа № 2 «Підтягування на перекладині». 

Зміст та вимоги до вправи. Вис хватом зверху; згинаючи руки, 

підтягнутися (під час підтягування підборіддя вище перекладини), 

розгинаючи руки, опуститися у вис (прямі руки). Положення вису фіксується 

на 1-2 с.; виконання рухів махом і ривком не дозволяється. 

Вправа № 14 «Комплексна силова вправа». 

Зміст та вимоги до вправи. Виконується протягом 1 хв. : перші 30 с. - 

максимальна кількість нахилів уперед до торкання ліктем колін з положення 

лежачи на спині, руки за головою в замку, ноги закріплені (допускається 

незначне згинання ніг, під час повернення у початкове положення – 

обов’язкове торкання підлоги лопатками); наступні 30 с. –  максимальна 

кількість згинань і розгинань рук в упорі лежачи (тіло пряме, руки згинати до 

торкання грудьми підлоги). 

Вправа № 28 «Біг на 100 м». 

Зміст та вимоги до вправи. Проводиться на біговій доріжці стадіону або 

на рівному майданчику з будь-яким покриттям, з положення високого старту, 

не заступаючи за лінію. По команді «РУШ» почати біг дистанцією. 

Забороняється стартувати без команди та перебігати з однієї доріжки на іншу. 

При порушенні вимог виконання вправи та несвоєчасне прибуття на старт, 

вправа вважається невиконаною, а оцінка виставляється «незадовільно». 

Вправа № 29 «Човниковий біг на 10х10 м». 

Зміст та вимоги до вправи. Вправа виконується на рівному майданчику з 

розміченими лініями старту і повороту. Ширина лінії старту і повороту входить 

у відрізок 10 м. За командою «РУШ» пробігти 10 м, торкнутися стопою землі за 

лінією повороту, обернутися кругом, пробігти таким чином ще дев’ять відрізків 

по 10 м. Забороняється використовувати як опору під час повороту будь-які 

природні або штучні предмети, нерівності, що виступають над поверхнею 

доріжки. У порушенні вимог виконання вправи та несвоєчасне прибуття на 

старт, вправа вважається невиконаною, а оцінка виставляється „незадовільно". 

Вправа №31 «Біг на 1км». 

Зміст та вимоги до вправи. Проводиться на біговій доріжці стадіону або 

будь-якій місцевості із загального або роздільного старту. По команді „РУШ" 

почати біг дистанцією. Забороняється стартувати без команди та вибігати з 

сектору бігу. У випадках порушенні вимог виконання вправи та несвоєчасного 

прибуття на старт вправа вважається невиконаною, а оцінка виставляється 

«незадовільно». 

 



Вправа № 32б «Функціональна витривалість». 

Зміст та вимоги до вправи. Виконується на гребному тренажері протягом 

трьох хвилин з будь-яким рівнем навантаження. 

2.3. Критерії оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів. 

2.3.1. Рівень фізичної підготовленості кандидатів на навчання оцінюється 

відповідно до вправ і нормативів, визначених у таблиці. 

2.3.2. Загальний результат оцінки рівня фізичної підготовленості 

розраховується за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів, як середній бал, 

отриманий за три вправи (нижче 100 балів «не склав»). 

2.3.3. Результати та оцінки з кожного виду вправ, а також загальна оцінка, 

одержана під час складання випробування з фізичної підготовки, вносяться до 

екзаменаційної відомості, а потім до екзаменаційного аркуша вступника та 

враховуються під час визначення загального рейтингу.  

2.3.4. Якщо результат виконання хоча б з однієї вправи менше 

встановленого порогового рівня (60 балів), то загальний результат оцінюється 

як «не склав», і кандидат на навчання не допускається до подальшої участі в 

конкурсному відборі. 

2.3.5. Якщо кандидат на навчання за результатами виконання трьох вправ 

показав результат нижче 100 балів, то загальна оцінка вступного випробування 

з фізичної підготовки визначається як «не склав» і кандидат до подальшої 

участі в конкурсному відборі не допускається. 

2.3.6. Результати оцінки рівня фізичної підготовленості оголошуються 

кандидатам на навчання у день здачі вступного випробування.    



ТАБЛИЦЯ 

нарахування балів за виконання фізичних вправ для кандидатів на навчання 
Б

ал
и

 

Категорії кандидатів на навчання 

з числа цивільної молоді 

(чоловіки) 

з числа військовослужбовців 

(чоловіки) 

з числа військовослужбовців 

(жінки) 

з числа цивільної молоді 

(жінки) 

№2 №28 №31 №29 №32б №2 №28 №31 №29 №32б №14 №28 №31 №29 №32б №14 №28 №31 №29 №32б 

200 16 13.2 3.15 26.5 880 16 13.8 3.15 26.5 880 39 16.1 3.45 31.0 740 39 14.9 3.45 31.0 740 

197 15 - 3.16 26.8 870 15 13.9 3.16 26.8 870 38 16.2 3.46 31.3 730 38 15.0 3.46 31.3 730 

193 - 13.3 3.17 27.1 865 - 14.0 3.17 27.1 865 37 16.3 3.47 31.6 725 37 15.1 3.47 31.6 725 

189 14 - 3.18 27.4 860 14 14.1 3.18 27.4 860 36 16.4 3.48 31.9 720 36 15.2 3.48 31.9 720 

185 - 13.4 3.19 27.7 855  14.2 3.19 27.7 855 35 16.5 3.49 32.2 715 35 15.3 3.49 32.2 715 

181 13 13.5 3.20 28.0 850 13 14.3 3.20 28.0 850 34 16.6 4.00 32.5 710 34 15.4 4.00 32.5 710 

179 - - 3.21 - 848 - - 3.21 - 848 - - 4.01 32.7 708 - 15.5 4.01 32.7 708 

177 - 13.6 3.22 28.1 846 - 14.4 3.22 28.1 846 - 16.7 4.02 32.9 706 - 15.6 4.02 32.9 706 

175 12 - 3.23 - 844 12 - 3.23 - 844 33 - 4.03 33.1 704 33 15.7 4.03 33.1 704 

172 - 13.7 3.24 28.2 842 - 14.5 3.24 28.2 842 - 16.8 4.04 33.3 702 - 15.8 4.04 33.3 702 

170 - - 3.25 - 840 - - 3.25 - 840 - - 4.05 33.5 700 - 15.9 4.05 33.5 700 

168 - 13.8 3.26 28.3 838 - 14.6 3.26 28.3 838 32 16.9 4.06 33.7 698 32 16.0 4.06 33.7 698 

165 - - 3.27 - 836 - - 3.27 - 836 - - 4.07 33.9 696 - 16.1 4.07 33.9 696 

162 - 13.9 3.28 28.4 834 - 14.7 3.28 28.4 834 - 17.0 4.09 34.1 694 - 16.2 4.09 34.1 694 

160 - - 3.29 - 832 - 14.8 3.29 - 832 - 17.1 4.12 34.3 692 - 16.3 4.12 34.3 692 

159 11 14.0 3.30 28.5 830 11 14.9 3.30 28.5 830 30 17.2 4.15 34.5 690 30 16.4 4.15 34.5 690 

153 - 14.1 3.31 28.6 827 - 15.0 3.32 28.6 827 - 17.3 4.16 34.7 688 - 16.5 4.16 34.7 688 

148 - - 3.32 28.7 824 - 15.1 3.34 28.7 824 - 17.4 4.17 34.9 686 - 16.6 4.17 34.9 686 

142 10 14.2 3.33 28.8 820 10 15.2 3.36 28.8 820 29 17.5 4.20 35.1 684 29 16.7 4.20 35.1 684 

136 - - 3.34 28.9 816 - 15.3 3.38 28.9 816 - - 4.21 35.3 682 - 16.8 4.21 35.3 682 

130 - 14.3 3.35 29.0 812 - 15.4 3.40 29.0 812 28 17.6 4.23 35.5 680 28 16.9 4.23 35.5 680 

124 - - 3.36 29.1 808 - 15.5 3.42 29.1 808 - - 4.25 35.7 677 - 17.0 4.25 35.7 677 

118 - 14.4 3.37 29.2 804 - 15.6 3.45 29.2 804 27 17.8 4.27 35.9 674 27 17.1 4.27 35.9 674 

112 - - 3.38 29.3 800 - 15.7 3.47 29.3 800 - 17.9 4.30 36.1 671 - 17.2 4.30 36.1 671 

106 - 14.5 3.39 29.4 795 - 15.8 3.49 29.4 795 - - 4.33 36.3 668 - 17.3 4.33 36.3 668 

100 9 14.6 3.40 29.5 790 9 15.9 3.50 29.5 790 26 18.0 4.35 36.5 665 26 17.5 4.35 36.5 665 

90 8 14.7 3.45 29.6 775 8 16.0 3.55 29.6 775 25 18.1 4.40 36.7 655 25 17.6 4.40 36.7 655 

80 7 14.8 3.50 29.8 760 7 16.1 4.00 29.8 760 23 18.2 4.45 36.9 645 23 17.7 4.45 36.9 645 

60 6 14.9 3.55 30.0 740 6 16.2 4.05 30.0 740 20 18.3 4.50 37.2 630 20 17.8 4.50 37.2 630 



2.4. Оцінки за виконання вправ конкурсу фізичних здібностей для кандидатів 

на навчання за ступенем магістра визначаються у програмах вступних випробувань з 

фізичної підготовки окремо для оперативного та тактичного рівня військової освіти. 

 2.5. Результати та оцінки з кожного виду вправ, а також загальна оцінка, 

одержана під час складання конкурсу фізичних здібностей, вносяться до екзаменаційної 

відомості, а потім до екзаменаційного аркуша вступника та враховуються під час 

визначення загального рейтингу вступника. 

 

3. Проведення медичного огляду 

3.1. Позаштатна тимчасово діюча військово-лікарська медична комісія 

Національної академії Національної гвардії України створюється згідно наказу 

Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402 «Про затвердження Положення про 

військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» на період проведення 

вступної кампанії. 

 Начальник Академії своїм наказом призначає позаштатну тимчасову діючу 

військово-лікарську комісію (далі – ВЛК), персональний склад і визначають порядок 

її роботи. До складу ВЛК для заключного огляду кандидатів, які вступають до 

Академії включаються лікар-психіатр та лікар-дерматолог. 

   Для доукомплектування ВЛК Академії дозволяється запрошувати лікарів 

відповідного профілю із цивільних лікувальних закладів на договірних засадах з 

оплатою за рахунок Академії за їх згодою. 

 3.2. Медичний огляд включає в себе вивчення та оцінку стану здоров'я і 

фізичного розвитку громадян на момент огляду в цілях визначення ступеня 

придатності до військової служби, навчання за військово-обліковими 

спеціальностями, вирішення інших питань,  з винесенням письмового висновку 

(постанови). Під придатністю до військової служби розуміється такий стан здоров'я і 

фізичного розвитку громадян, який дозволяє їм виконувати передбачені статутами, 

інструкціями службові обов'язки з конкретної військової спеціальності у мирний та 

воєнний час. 

Медичний огляд проводиться ВЛК з метою визначення придатності: кандидатів 

на навчання у Академії, як з числа військовослужбовців строкової служби, 

військовослужбовців за контрактом так і з числа осіб цивільної молоді. 

Постанови ВЛК приймаються на підставі Розкладу хвороб, станів та фізичних 

вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, пояснень щодо 

застосування статей Розкладу хвороб та таблиць додаткових вимог до стану здоров'я 

відповідно наказу Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402 «Про 

затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах 

України». 

3.3. Кожний кандидат на навчання в Академії оглядається хірургом, 

терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, 

стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями і лікарями інших 

спеціальностей. 

Перед початком огляду лікарі вивчають документи, що містять дані про стан 

здоров'я кандидата: 



з числа осіб цивільної молоді - особову справу призовника, медичну картку 

амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України № 025) та вкладний лист на 

підлітка до неї (облікова форма МОЗ України № 025/о), медичну довідку про 

проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 

(облікова форма МОЗ України № 122-2/о), сертифікат про проходження 

профілактичного наркологічного огляду (облікова форма МОЗ України № 140/о); 

з числа військовослужбовців - картку медичного обстеження вступника до 

навчального закладу військово-лікарської комісії (Додаток № 13 до Положення про 

діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МОУ).  

3.4. Після успішного проходження медичного огляду комісією Академії 

визначається ступінь придатності «Придатний до навчання в Національній академії 

Національної гвардії України, денна форма навчання».  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0302282-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0302282-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0094-02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0592-97


 

Додаток 4 

 

 

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,  

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання  

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 

 
     Бакалавр 

 

Галузь знань Спеціальність Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного року 

навчання 

Код Назва Код Назва 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 30 - 4 р. - 12000 - 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент - 40 - 4 р. 6 м. - 4800 

27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт - 40 - 4 р. 6 м. - 3700 
      

 

 

 

Магістр 

 

 

Галузь знань Спеціальність Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного року 

навчання 

Код Назва Код Назва 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 10 10 1 р. 6 м. 2 р. 6 м. 14200 10500 

27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 5 10 1 р. 6 м. 2 р. 6 м. 10100 6700 

25 

Воєнні науки, 

національна безпека, 

безпека державного 

кордону 

253 

Військове управління 

(за видами збройних сил) 

Службово-бойове застосування та 

управління діями військових частин і 

з'єднань Національної гвардії України 

- 60 - 3 р. - 15750 



 

25 

Воєнні науки, 

національна безпека, 

безпека державного 

кордону 

254 

Забезпечення військ (сил) 

Спеціалізація: Морально-психологічне 

забезпечення службово-бойової 

діяльності військових частин 

Національної гвардії України 

- 20 - 3 р. - 15750 

25 

Воєнні науки, 

національна безпека, 

безпека державного 

кордону 

254 

Забезпечення військ (сил) 

Спеціалізація: Організація технічного 

забезпечення  військових частин і 

з’єднань  Національної гвардії України 

- 40 - 3 р. - 15750 

25 

Воєнні науки, 

національна безпека, 

безпека державного 

кордону 

254 

Забезпечення військ (сил) 

Спеціалізація: Організація тилового 

забезпечення військових частин і 

з’єднань  Національної гвардії України 

- 40 - 3 р. - 15750 

 



Додаток 4.1 

 

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, 

Ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

за державним замовленням 
 

Бакалавр (тактичний рівень військової освіти)  
 

Галузь знань Спеціальність 

Освітня програма 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Код Назва Код Назва 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

25 
Воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного 
кордону 

253 
Військове управління 
(за видами збройних 

сил) 

Службово-бойове застосування 
підрозділів  

Національної гвардії України 
120 - 4 р. - 

25 
Воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного 
кордону 

253 
Військове управління 
(за видами збройних 

сил) 

Службово-бойове застосування 
підрозділів зв’язку  Національної 

гвардії України 
30 - 4 р. - 

25 
Воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного 
кордону 

251 Державна безпека 

Службово-бойове застосування 
підрозділів спеціального 

призначення Національної гвардії 
України 

50 - 4 р. - 

25 
Воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного 
кордону 

255 
Озброєння та 

військова техніка  

Експлуатація та відновлення 
автомобілів та бойових машин 

підрозділів Національної гвардії 
України 

40 - 4 р. - 

25 
Воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного 
кордону 

255 
Озброєння та 

військова техніка 

Експлуатація та відновлення 
ракетного, артилерійського та 

стрілецького озброєння 
підрозділів  

Національної гвардії України 

20 - 4 р. - 

25 
Воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного 
кордону 

254 
Забезпечення військ 

(сил)  
Тилове забезпечення підрозділів  

Національної гвардії України 
40 - 4 р. - 

25 
Воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного 
кордону 

254 
Забезпечення військ 

(сил)  
Лінгвістичне забезпечення та 

комунікація 
40 - 4 р. - 



Галузь знань Спеціальність 

Освітня програма 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Код Назва Код Назва 

денна 

форма 
навчання 

заочна 

форма 
навчання 

денна 

форма 
навчання 

заочна 

форма 
навчання 

05 
Соціальні та поведінкові 

науки 
053 Психологія 

Психологічне забезпечення 
службово-бойової діяльності 

підрозділів Національної гвардії 
України 

20 - 4 р. - 

 

Бакалавр (із числа військовослужбовців військової служби за контрактом НГУ без отримання офіцерського 

звання ) 
 

Галузь знань Спеціальність 

Освітня програма 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Код Назва Код Назва 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент Менеджмент  - 15 - 4 р. 6 м. 

27 Транспорт 274 
Автомобільний 

транспорт 
Автомобільний транспорт - 15 - 4 р. 6м. 

 

Магістр (тактичний рівень військової освіти) 
 

Галузь знань Спеціальність 

Освітня програма 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Код Назва Код Назва 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

25 
Воєнні науки, національна 

безпека, 
безпека державного кордону 

255 
Озброєння та 

військова 
техніка  

Експлуатація та відновлення 
автомобілів та бойових машин 

військових частин Національної 
гвардії України 

5 - 2 р. - 

25 
Воєнні науки, національна 

безпека, 
безпека державного кордону 

255 
Озброєння та 

військова 
техніка 

Експлуатація та відновлення 
ракетного, артилерійського та 

стрілецького озброєння військових 
частин Національної гвардії 

України 

5 - 2 р. - 



Галузь знань Спеціальність 

Освітня програма 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Код Назва Код Назва 

денна 

форма 
навчання 

заочна 

форма 
навчання 

денна 

форма 
навчання 

заочна 

форма 
навчання 

05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 
Організація психологічного 
забезпечення у підрозділах 

Національної гвардії України 
5 5 1 р. 6 м. 1 р. 6 м. 

 

Магістр (оперативний рівень військової освіти) 
 

Галузь знань Спеціальність 

Освітня програма 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Код Назва Код Назва 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

25 

Воєнні науки, національна 

безпека, безпека 

державного кордону 

251 
Державна 

безпека 

Службово-бойова діяльність 

військових частин і з'єднань 

Національної гвардії України із 

забезпечення державної безпеки 

5 35 2р. 3р. 

25 

Воєнні науки, національна 

безпека, безпека 

державного кордону 

253 

Військове 

управління 

(за видами 

збройних сил) 

Службово-бойове застосування та 

управління діями військових частин 

і з'єднань Національної гвардії 

України 

10 - 2р. - 

25 

Воєнні науки, національна 

безпека, безпека 

державного кордону 

254 
Забезпечення 

військ (сил)  

Організація технічного забезпечення 

військових частин і з'єднань  

Національної гвардії України 

5 5 2р. 3р. 

25 

Воєнні науки, національна 

безпека, безпека 

державного кордону 

254 
Забезпечення 

військ (сил)  

Організація тилового забезпечення 

військових частин і з'єднань 

Національної гвардії України 

5 5 2р. 3р. 

25 

Воєнні науки, національна 

безпека, безпека 

державного кордону 

254 
Забезпечення 

військ (сил)  

Морально-психологічне 

забезпечення службово-бойової 

діяльності військових частин 

Національної гвардії України 

5 5 2р. 3р. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру 

оцінювання якості світи 

(вступних іспитів, творчих конкурсів) вступників  

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 

Додаток 5 

Спеціальності ОС Спеціалізація 

(освітня програма) 
/може повторювати 
назву спеціальності/ 

Перелік конкурсних предметів 

(вступних іспитів, творчих конкурсів) 

Вагові 

коефіцієнти  

предметів 

сертифікату 

ЗНО 

Ваговий 

коефіцієнт 

атестату 

про повну 

загальну 

освіту 

Мінімальна 

кількість балів 

для допуску до 

участі в конкурсі 

або для 

зарахування      

на навчання    

поза конкурсом 
 

Код 
 

Назва 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти 

 

035 Філологія 

Переклад: англійська 

мова, 

французька/німецька 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 

2. Іноземна мова 0,35 100 

3. Історія України або математика, або 

біологія, або географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 100 

073 Менеджмент  Менеджмент 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 

2. Математика 0,35 100 

3. Історія України або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 

0,25 100 

274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 

1. Українська мова 0,3 

0,1 

100 

2. Математика 0,35 100 

3. Історія України або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 

0,25 100 

 

 

 

 



Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,  

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра 

 

035 Філологія 

Переклад: англійська 

мова, 

французька/німецька  

1. Українська мова і література 0,3 

 

100 

2. Математика або історія України,    

або іноземна мова, або біологія,      

або географія, або фізика, або хімія 

0,3 100 

3. Фахове вступне випробування 0,4 100 

073 Менеджмент Менеджмент 

1. Українська мова і література 0,3 

 

100 

2. Математика або історія України,   

або іноземна мова, або біологія,      

або географія, або фізика, або хімія 

0,3 100 

3. Фахове вступне випробування 0,4 100 

274 Автомобільний транспорт 
Автомобільний 

транспорт 

1. Українська мова 0,3 

 

100 

2. Математика або Історія України, або 

іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія 

0,3 100 

3. Фахове вступне випробування 0,4 100 

 

 

Магістр 

035 Філологія Загальний переклад 

1. Єдиний вступний іспит з іноземної 

мови 
0,5  100 

2. Фахове вступне випробування 0,5  100 

3. Додаткове вступне випробування*   190 

274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 

1. Єдиний вступний іспит з іноземної 

мови 
0,5  100 

2. Фахове вступне випробування 0,5  100 

3.  Додаткове вступне випробування*   190 

 



Магістр (оперативний рівень військової освіти, заочна форми навчання) 

254 Забезпечення військ (сил) 

Організація технічного 

забезпечення військових 

частин і з'єднань  

Національної гвардії 

України 

1. Єдиний вступний іспит або вступне 

випробування з іноземної мови 
  100 

2. Фахове вступне випробування   100 

3. Випробування з фізичної підготовки   100 

4. Додаткове фахове вступне 

випробування * 
  190 

Організація тилового 

забезпечення військових 

частин і з'єднань 

Національної гвардії 

України 

1. Єдиний вступний іспит або вступне 

випробування з іноземної мови 
  100 

2. Фахове вступне випробування   100 

3. Випробування з фізичної підготовки   100 

4. Додаткове фахове вступне 

випробування * 
  190 

Морально-психологічне 

забезпечення службово-

бойової діяльності 

військових частин 

Національної гвардії 

України 

1. Єдиний вступний іспит або вступне 

випробування з іноземної мови 
  100 

2. Фахове вступне випробування   100 

3. Випробування з фізичної підготовки   100 

4. Додаткове фахове вступне 

випробування * 
  190 

253 
Військове управління (за видами 

збройних сил) 

Службово-бойове 

застосування та 

управління діями 

військових частин і 

з'єднань Національної 

гвардії України 

1. Єдиний вступний іспит або вступне 

випробування з іноземної мови 
  100 

2. Фахове вступне випробування   100 

3. Випробування з фізичної підготовки   100 

4. Додаткове фахове вступне 

випробування * 
  190 

 

* Додаткове фахове вступне випробування проводиться для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного 

рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). 

 



Додаток 5.1 
 

Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти 

(вступних іспитів, творчих конкурсів)  

вступників за державним замовленням  

Спеціальності ОС 
 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати 

назву спеціальності/ 

Перелік конкурсних предметів 

(вступних іспитів, творчих конкурсів) 

Вагові 

коефіцієнти  

предметів 

сертифікату 

ЗНО 

Ваговий 

коефіцієнт 

атестату 

про повну 

загальну 

освіту 

Мінімальна 

кількість балів 

для допуску до 

участі в конкурсі 

або для 

зарахування на 

навчання поза 

конкурсом Код Назва 

Бакалавр (тактичний рівень військової освіти, денна форма навчання)  

251 Державна безпека 

Службово-бойове застосування 

підрозділів спеціального 

призначення Національної гвардії 

України 

1. Українська мова 0,3 

0,1 

100 

2. Історія України 0,35 100 

3. Творчий конкурс 0,25 100 

4. Професійний психологічний відбір  
Пройшов 

відбір 

253 
Військове управління 

(за видами збройних сил) 

Службово-бойове застосування 

підрозділів  

Національної гвардії України 

Службово-бойове застосування 

підрозділів зв’язку  Національної 

гвардії України 

1. Українська мова 0,3 

0,1 

100 

2. Історія України 0,35 100 

3. Творчий конкурс 0,25 100 

4. Професійний психологічний відбір  
Пройшов 

відбір 

254 Забезпечення військ (сил) 

Лінгвістичне забезпечення  

та комунікація 

1. Українська мова 0,3 

0,1 

100 

2. Іноземна мова 0,35 100 

3. Творчий конкурс 0,25 100 

4. Професійний психологічний відбір  
Пройшов 

відбір 

Тилове забезпечення підрозділів  

Національної гвардії України 

1. Українська мова 0,3 

0,1 

100 

2. Математика 0,35 100 

3. Творчий конкурс 0,25 100 

4. Професійний психологічний відбір  Пройшов 



відбір 

255 
Озброєння та військова 

техніка 

Експлуатація та відновлення 

автомобілів та бойових машин 

підрозділів Національної гвардії 

України 

1. Українська мова 

 
0,3 

0,1 

100 

2. Математика 0,35 100 

Експлуатація та відновлення 

ракетного, артилерійського та 

стрілецького озброєння 

підрозділів Національної гвардії 

України 

3. Творчий конкурс 

 
0,25 100 

4. Професійний психологічний відбір  
Пройшов 

відбір 

053 Психологія 

Психологічне забезпечення 

службово-бойової діяльності 

підрозділів Національної гвардії 

України 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 

2. Математика 0,35 100 

3. Творчий конкурс 0,25 100 

4. Професійний психологічний відбір  
Пройшов 

відбір 

 

Бакалавр (заочна форма навчання)  
 

073 Менеджмент Менеджмент 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 

2. Математика 0,35 100 

3. Історія України або іноземна мова, 

або біологія, або географія,              

або фізика, або хімія 

0,25 100 

274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 

1. Українська мова 0,3 

0,1 

100 

2. Математика 0,35 100 

3. Історія України або іноземна мова, 

або біологія, або географія,              

або фізика, або хімія 

0,25 100 

 

 

 

 

 

 



 

Магістр (тактичний рівень військової освіти, денна та заочна форми навчання)  

255 Озброєння та військова техніка 

Експлуатація та 

відновлення автомобілів 

та бойових машин 

військових частин 

Національної гвардії 

України 

1. Єдиний вступний іспит або вступне 

випробування з іноземної мови  
  100 

2. Фахове вступне випробування   100 

3. Випробування з фізичної підготовки   100 

4. Професійний психологічний відбір**   
Пройшов 

відбір 

5. Додаткове фахове вступне 

випробування * 
  190 

Експлуатація та 

відновлення ракетного, 

артилерійського та 

стрілецького озброєння 

військових частин 

Національної гвардії 

України 

1. Єдиний вступний іспит або вступне 

випробування з іноземної мови 
  100 

2. Фахове вступне випробування   100 

3. Випробування з фізичної підготовки   100 

4. Професійний психологічний відбір**   
Пройшов 

відбір 

5. Додаткове фахове вступне 

випробування * 
  190 

053 Психологія 

Організація 

психологічного 

забезпечення у 

підрозділах Національної 

гвардії України 

1. Єдиний вступний іспит з іноземної 

мови 
0,25  100 

2. Єдине фахове вступне випробування: 

2.1. Предметний блок 

2.2. Блок ТЗНК 

 

0,25 

0,25 
 

 

100 

100 

3. Випробування з фізичної підготовки 0,25  100 

4. Професійний психологічний відбір**   
Пройшов 

відбір 

5. Додаткове фахове вступне 

випробування * 
  190 

Магістр (оперативний рівень військової освіти, денна та заочна форми навчання) 

251 Державна безпека 

Службово-бойова 

діяльність військових 

частин і з'єднань 

1. Єдиний вступний іспит або вступне 

випробування з іноземної мови 
  100 

2. Фахове вступне випробування   100 



Національної гвардії 

України із забезпечення 

державної безпеки 

3. Випробування з фізичної підготовки   100 

4. Додаткове фахове вступне 

випробування * 
  190 

253 
Військове управління (за видами 

збройних сил) 

Службово-бойове 

застосування та 

управління діями 

військових частин і 

з'єднань Національної 

гвардії України 

1. Єдиний вступний іспит або вступне 

випробування з іноземної мови 
  100 

2. Фахове вступне випробування   100 

3. Випробування з фізичної підготовки   100 

4. Додаткове фахове вступне 

випробування * 
  190 

254 Забезпечення військ (сил) 

Організація технічного 

забезпечення військових 

частин і з'єднань  

Національної гвардії 

України 

1. Єдиний вступний іспит або вступне 

випробування з іноземної мови 
  100 

2. Фахове вступне випробування   100 

3. Випробування з фізичної підготовки   100 

4. Додаткове фахове вступне 

випробування * 
  190 

Організація тилового 

забезпечення військових 

частин і з'єднань 

Національної гвардії 

України 

1. Єдиний вступний іспит або вступне 

випробування з іноземної мови 
  100 

2. Фахове вступне випробування   100 

3. Випробування з фізичної підготовки   100 

4. Додаткове фахове вступне 

випробування * 
  190 

Морально-психологічне 

забезпечення службово-

бойової діяльності 

військових частин 

Національної гвардії 

України 

1. Єдиний вступний іспит або вступне 

випробування з іноземної мови 
  100 

2. Фахове вступне випробування   100 

3. Випробування з фізичної підготовки   100 

4. Додаткове фахове вступне 

випробування * 
  190 

* Додаткове фахове вступне випробування проводиться для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного 

рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). 

** Для військовослужбовців, які не мають офіцерських звань. 

 



Додаток 6 

 

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,  

яким надається особлива підтримка 

 
Шифр 

галузі 
Галузь знань 

Код 

спеціальності 
Найменування спеціальності 

25 

Воєнні науки, 

національна безпека, 

безпека державного 

кордону 

251 Державна безпека 

253 
Військове управління (за видами 

збройних сил) 

254 Забезпечення військ (сил) 

255 Озброєння та військова техніка 

27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 

 



 
 

 

Додаток 7 

 

Форми та порядок проведення вступних випробувань  

до Національної академії Національної гвардії України у 2022 році 
 

1. Вступні випробування з дисциплін: «Історія України», «Українська 

мова», «Українська мова і література», «Географія», «Біологія», «Іноземна 

мова», «Фізика»,  «Математика», комплексні іспити (за спеціальностями),  

співбесіди, додатковий іспит для окремих категорій вступників (визначений 

Правилами прийому), проводиться у письмовій або усній формі. 

2. Вступні випробування, замість зовнішнього незалежного оцінювання, 

проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Вступні 

випробування з іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня 

магістра проводяться за програмою єдиного вступного іспиту.  

3. Кожен із варіантів білетів (тем) для проведення випробувань  

розробляються в єдиному примірнику і запечатуються в конверт. 

4. Конверти з білетами (темами), а також перераховані примірники після 

тиражування зберігаються в службовому сейфі відповідального секретаря 

Приймальної комісії, опечатаному печаткою Приймальної комісії Академії. 

5. Додаткове фахове вступне випробування проводиться для вступників, 

які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), 

здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) для з’ясування рівня 

знань, вмінь та навичок для здобуття відповідного освітнього рівня за іншою 

спеціальністю. 

У разі успішного складання додаткового фахового вступного 

випробування кандидат на навчання допускається до складання вступних 

випробувань та участі в конкурсі. 

Особи, які за результатом додаткового фахового вступного випробування 

набрали кількість балів, нижчу за мінімальну, до складання вступних 

випробувань та участі в конкурсі не допускаються. 

6. В день проведення іспиту відповідальний секретар Приймальної 

комісії передає примірники білетів (тем) безпосередньо в аудиторіях 

представникам комісії, які проводитимуть іспит. 

7. Бланки аркушів співбесіди, усної та письмової відповіді, а також 

титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії Академії зберігаються у 

відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові відповідної 

комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту. 

8. На вступних випробуваннях має бути забезпечено спокійну і 

доброзичливу атмосферу, а вступникам надано можливість самостійно, 

найбільш повно виявити рівень своїх знань та умінь. 

9. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до 

приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються. 

10. Членам комісії під час проведення іспиту забороняється спілкуватись з 

іншими посадовими особами та громадянами, користуватись мобільними 

телефонами, іншими засобами зняття і передачі інформації. 



 
 

 

11. Іспит в усній формі з кожної дисципліни з кожним вступником 

проводять не менше ніж два члена комісії, яких визначає голова відповідної 

комісії згідно з розкладом у день проведення випробування. 

12. Аркуш усної відповіді по завершенню вступного випробування 

підписує вступник та члени відповідної комісії. 

Аркуш усної відповіді вступником заповнюється особисто. 

13. Інформація про результати іспиту в усній формі оголошується 

вступникові в день його проведення. 

13. Результати письмових вступних іспитів та іспиту з фізичної підготовки 

доводяться до відома вступників не пізніше наступного після їх складання дня 

шляхом розміщення цієї інформації на інформаційних стендах Приймальної 

комісії. 

14. Вступні випробування в письмовій формі приймають не менше двох 

членів відповідної комісії в кожній аудиторії. 

15. Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в 

аудиторії, де  проводиться  вступне  письмове  випробування, вступник  

засвідчує особистим підписом у відомості одержання-повернення письмової 

роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у їх числі чернетки) виконуються на 

аркушах зі штампом Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-

які умовні позначки, які б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає 

авторство роботи лише у визначених для цього місцях. 

16. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються 

такі норми часу (в астрономічних годинах): 

- з Української мови (диктант) – 1 година; 

- з інших предметів – 2-3 години. 

17. Після завершення роботи над завданнями вступного випробування 

вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у 

відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної 

комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша 

письмової роботи. 

18. Особи, які  не встигли за час письмового випробування виконати 

екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими. 

19. Після завершення випробування голова комісії передає всі 

екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії або 

його заступникові. 

20. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник 

виконує шифрування письмових робіт, для чого на титульному аркуші й на 

кожному аркуші письмової відповіді, а також у відомості вступного 

випробування проставляється цифровий або інший умовний шифр. У випадках, 

коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на 

якій містяться особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не 

шифрується і таку роботу, крім члена комісії, додатково перевіряє голова 

відповідної комісії. 

21. Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального 

секретаря Приймальної комісії до завершення перевірки всіх робіт. Листки 



 
 

 

письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем 

Приймальної комісії або його заступником, який виконував шифрування 

письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який 

розподіляє їх між членами комісії для перевірки. 

22. Перевірка письмових робіт проводиться лише в приміщенні Академії 

членами відповідної комісії й повинна бути завершена не пізніше наступного 

робочого дня. В окремих випадках (роботу не шифровано, вступник отримав 

зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної 

комісії або голова комісії залучають  до перевірки роботи двох членів 

відповідної комісії. 

23. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і 

контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє 

письмові роботи, оцінені членами комісії за 100-бальною шкалою оцінювання 

знань (від 100 до 200 балів) менше ніж на 100 балів або більше ніж на 180 балів. 

Голова комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує 

своїм підписом правильність виставленої оцінки. 

24. Випадки подальшого змінення виставлених на письмовій роботі та 

у відомостях членами екзаменаційної комісії оцінок (за результатами 

додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками 

апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови комісії, письмовим 

поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії. 

25. Перевірені письмові роботи, а також заповнені відомості вступного 

випробування з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються 

головою екзаменаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної 

комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт. 

26. Під час проведення вступних випробувань заборонено 

користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними 

посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням 

Приймальної комісії. В разі використання вступником під час вступного 

випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) його має 

бути відсторонено від участі у випробуваннях, про що складається акт. 
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