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І. Загальні положення 

1. Провадження освітньої діяльності у Національній академії Державної 
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (далі – Національна 
академія) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки 
України на надання освітніх послуг. Відомості щодо здійснення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти розміщені на сайті 
Міністерства освіти і науки України за посиланням 
https://mon.gov.ua/ua/ ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/ vidomosti-
pro-pravo-zdijsnennya-osvitnoyi-diyalnosti (можна перейти за QR-
кодом).  

Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей 
(освітніх програм) розміщений на сайті Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти за посиланням 
https://registry.edbo.gov.ua/ university/94/specialities/ (можна 
перейти за QR-кодом).  

Правила прийому до Національної академії (далі – Правила прийому) 
розроблені приймальною комісією Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (далі – приймальна 
комісія) відповідно до законодавства України, з врахуванням вимог Порядку 
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за 
№487/37823 (далі – Порядку прийому).  

Правила прийому до ад’юнктури Національної академії визначені у 
додатку 1. 

2. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти в 
Національній академії є ліцензія на провадження освітньої діяльності 
Міністерства освіти і науки України та затверджені ректором Національної 
академії Правила прийому. 

3. Організацію прийому вступників до Національної академії здійснює 
приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора Національної 
академії, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про 
приймальну комісію Національної академії (затвердженого рішенням вченої 
ради Національної академії від 25 грудня 2020 року (протокол № 5)). 

Ректор Національної академії забезпечує дотримання законодавства 
України, у тому числі цих Правил прийому, а також відкритість і прозорість 
роботи приймальної комісії. 

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 
підставою для видання відповідного наказу ректора Національної академії 
та/або виконання процедур вступної кампанії. 

Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання до Національної академії, 
вирішує приймальна комісія на своїх засіданнях. Рішення приймальної комісії 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національної академії 

https://mon.gov.ua/ua/%20ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/%20vidomosti-pro-pravo-zdijsnennya-osvitnoyi-diyalnosti
https://mon.gov.ua/ua/%20ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/%20vidomosti-pro-pravo-zdijsnennya-osvitnoyi-diyalnosti
https://registry.edbo.gov.ua/%20university/94/specialities/
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(інформаційному стенді приймальної комісії) не пізніше наступного дня після 
прийняття відповідного рішення. 

4. Національна академія не здійснює підготовку іноземців та осіб без 
громадянства. 

ІI. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти 

1. Для здобуття вищої освіти приймаються: 
особи, які здобули повну загальну середню освіту – для здобуття ступеня 

вищої освіти бакалавра;  
особи, які здобули ступінь вищої освіти бакалавра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста) – для здобуття ступеня вищої освіти 
магістра; 

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста) - для здобуття ступеня доктора філософії. 

Для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» 
приймаються особи, які здобули ступінь вищої освіти бакалавра з 
спеціальностей 081 «Право», 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 
«Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право». 

Для здобуття ступеня вищої освіти магістра (стратегічний рівень вищої 
військової освіти) на основі здобутого ступеня вищої освіти магістра 
приймаються особи офіцерського складу Державної прикордонної служби 
України (далі – ДПСУ), як правило, за наявності оперативного рівня вищої 
військової освіти.  

Для здобуття ступеня вищої освіти магістра (оперативний рівень вищої 
військової освіти) на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра 
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) приймаються особи офіцерського 
складу ДПСУ. 

Національна академія приймає на військову службу (навчання) за 
відповідними програмами підготовки громадян України віком від 17 років до 
30 років, у тому числі тих, яким 17 років виповнюється в рік початку військової 
служби, які мають повну загальну середню освіту та відповідають 
установленим законодавством України вимогам проходження військової 
служби на посадах офіцерського складу в Державній прикордонній службі 
України.  

2. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за 
спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 
№ 266.  

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей (конкурсних пропозицій), за 
якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні 
терміни навчання наведені у додатку 2. 
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3. Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб, 
місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених 
пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з таких територій після 01 січня 
2022 року, в частині проходження річного оцінювання та державної 
підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну 
загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту 
відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому 
для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) 
освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території 
окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених 
пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 01 березня 2021 року №271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15 квітня 2021 року за №505/36127 (далі – наказ № 271). 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти 

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:  
за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням 

(військових фахівців за схемою підготовки «курсант», «слухач»); 
за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (цивільних фахівців за 

схемою підготовки «студент»). 

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в 
Національній академії на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої 
освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за 
кошти державного або місцевого бюджету. 

3. Військовослужбовці з числа осіб офіцерського складу мають право 
безоплатно здобувати вищу освіту (в тому числі, за другою спеціальністю) в 
Національній академії, якщо їх кандидатури затверджені рішенням Вищої 
атестаційної комісії Адміністрації Державної прикордонної служби України. 

4. Вступники, які виявили бажання навчатися за рахунок коштів фізичних 
та/або юридичних осіб за відповідними спеціальностями, отримують 
рекомендацію за умови, якщо чисельність студентів в академічній групі буде 
становити не менше 20 осіб для груп за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти та не менше 25 осіб – за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

5. Особи, які навчаються в Національній академії за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми 
програмами, а також у декількох закладах вищої освіти. 

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями 
(спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття 
освіти) за кошти державного бюджету, крім випадків поєднання галузей, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36127.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36127.html


5 

спеціальностей, спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній 
програмі. 

6. Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного 
замовлення та можуть бути рекомендовані на такі місця в разі наявності 
конкурсного бала не менше ніж 125,000. 

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не 
може бути менше 140 балів для спеціальності 081 «Право». 

7. Проїзд, проживання, харчування вступників з числа цивільної молоді, 
випускників військових ліцеїв (ліцеїв з посиленою військово-фізичною 
підготовкою) під час конкурсного відбору на навчання здійснюються, як 
правило, за рахунок їхніх власних коштів. 

ІV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення 

1. Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного 
бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття вищої освіти, за 
якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України. 

Обсяг прийому за державним замовленням за спеціальностями, 
спеціалізаціями (конкурсними пропозиціями) визначається державним 
замовником. 

Обсяги державного замовлення оголошуються в тижневий строк після 
доведення державним замовником. 

2. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначає 
Національна академія у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням 
його поділу за формами здобуття освіти та обсягом державного замовлення. 
Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного отриманого  
державного замовлення. 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 
зарахування на навчання  

1. Прийом навчальних справ, конкурсний відбір та зарахування вступників 
на навчання за державним замовленням проводять в такі терміни: 

1.1. Для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти (за схемою 
підготовки «курсант»): 

Етапи вступної кампанії Термін та місце проведення 

Прийом заяв та формування навчальних справ 

до 10 липня 2022 року 
(військовослужбовці ДПСУ) 

– в органах охорони 
державного кордону  
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Етапи вступної кампанії Термін та місце проведення 

до 20 липня 2022 року 
(цивільна молодь та 

військовозобов’язані) – в 
підрозділах комплектування 

ДПСУ 

Прийом навчальних справ приймальною 
комісією  

до 20 липня 2022 року 
(військовослужбовці ДПСУ) 

 
до 01 серпня 2022 року 

(цивільна молодь та  
військовозобов’язані) 

Заходи конкурсного відбору (відповідно до 
окремого плану):  

проведення остаточного медичного 
огляду та основного етапу професійно-
психологічного відбору; 

прийом заяв та документів – реєстрація; 
вступні іспити (для категорії вступників, 

яким надано таке право); 
перевірка рівня фізичної підготовленості 

з 08 серпня 2022 року – у 
Національній академії  

Оприлюднення рейтингового списку із 
зазначенням рекомендованих до зарахування 

17 серпня 2022 року –  
у Національній академії 

Виконання вимог до зарахування  не пізніше  
20 серпня 2022 року –  

у Національній академії 
Зарахування вступників  до 22 серпня 2022 року 

1.2. Для здобуття ступеня вищої освіти магістра за денною формою 
здобуття освіти (за схемою підготовки «слухач»): 

Етапи вступної кампанії Термін та місце проведення 

Термін прийому рапортів до 10 червня 2022 року –  
в органах охорони 

державного кордону 
Терміни прийому навчальних справ 
приймальною комісією 

до 01 липня 2022 року –  
в Національній академії 

Надсилання узагальнених списків кандидатів 
до Адміністрації Державної прикордонної 
служби України  

до 15 липня 2022 року –  
в Національній академії 
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Етапи вступної кампанії Термін та місце проведення 

Прийом заяв та документів – реєстрація 
(відповідно до окремого плану) 

з 01 серпня 2022 року –  
в Національній академії 

Заходи конкурсного відбору  
(відповідно до окремого плану) 

з 02 серпня 2022 року –  
в Національній академії 

Оприлюднення рейтингового списку із 
зазначенням рекомендованих до зарахування 

до 07 серпня 2022 року –  
в Національній академії 

Виконання вимог до зарахування  не пізніше 10 серпня  
2022 року 

Термін зарахування вступників обмежений датою видання 
наказу Адміністрації 

Держприкордонслужби України 
про зарахування на навчання  

2. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування вступників 
на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводяться в такі 
терміни:  

2.1. Для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти (за схемою 
підготовки «студент»): 

Етапи вступної кампанії Термін проведення 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів 

з 01 липня 2022 року 
 

Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року 
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, 
які вступають на основі індивідуальної  усної 
співбесіди 

до 18.00  
08 серпня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які вступають за результатами 
національного мультипредметного тесту, 
результатів зовнішнього незалежного 
оцінювання за 2019-2021 роки 

до 18.00  
23 серпня 2022 року 

Терміни проведення Національною академією 
індивідуальних усних співбесід 

з 09 по 16 серпня  
2022 року 

Оприлюднення рейтингового списку із 
зазначенням рекомендованих до зарахування 

не раніше 18.00 
02 вересня 2022 року  

Виконання вимог до зарахування  не пізніше  
29 вересня 2022 року 
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Етапи вступної кампанії Термін проведення 

Терміни зарахування вступників не пізніше  
30 вересня 2022 року 

2.2. Для здобуття ступеня вищої освіти магістра за денною формою 
здобуття освіти (за схемою підготовки «студент») на основі здобутого ступеня 
вищої освіти бакалавра: 

Етапи вступної кампанії Термін проведення 

Реєстрація вступників для складання 
магістерського комплексного тесту (далі – 
МКТ) 

з 27 червня  
до 18.00  

18 липня 2022 року 
Основна сесія МКТ з 10 по 17 серпня  

2022 року за графіком, 
затвердженим УЦЯО 

Реєстрація електронних кабінетів вступників 
та завантаження необхідних документів  з 01 серпня 2022 року 

Прийом заяв і документів, для осіб, які 
вступають на основі результатів МКТ або 
мотиваційного листа (МЛ). Прийом МЛ. 

з 16 серпня 
до 18.00 15 вересня  

2022 року 
Додаткова сесія МКТ з 07 до 10 вересня 2022 

року за графіком, 
затвердженим УЦЯО 

Оприлюднення рейтингового списку із 
зазначенням рекомендованих до зарахування 

не раніше  
25 вересня 2022 року 

Виконання вимог до зарахування  не раніше  
25 вересня 2022 року 

Терміни зарахування вступників не пізніше  
30 листопада 2022 року 

2.3. Порядок реєстрації вступників для складання національного 
мультипредметного тесту або магістерського комплексного тесту, їх організації 
та проведення визначається Міністерством освіти і науки України. 

3. Приймальна комісія працює: 
протягом року:     робочі дні   – 09.00 – 17.00 

субота, неділя  – вихідний; 
в період – з дня початку реєстрація електронних кабінетів вступників до 

дня видання наказу про зарахування на навчання: 
робочі дні   – 08.30 – 17.30 
субота     – 09.00 – 15.00 
неділя      – 09.00 – 12.00. 
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Оформлення навчальних справ та особливості добору вступників  
на навчання на місцях державного замовлення 

4. Добір вступників на навчання в Національній академії на місцях 
державного замовлення здійснюють органи ДПСУ та підрозділи 
комплектування ДПСУ (далі – підрозділи комплектування). 
Перелік підрозділів комплектування розміщено на сайті 
Державної прикордонної служби України за посиланням: 
https://dpsu.gov.ua/ua/kudi-zvertitisya/ (можна перейти за QR-
кодом). 

5. Особи, які проходять військову службу в ДПСУ та виявили бажання 
навчатись в Національній академії, подають рапорт по команді встановленим 
порядком, а особи з числа цивільної молоді та військовозобов’язаних 
звертаються з письмовою заявою до керівника органу ДПСУ, якому 
підпорядкований підрозділ комплектування. 

Особи з числа цивільної молоді та військовозобов’язаних, які виявили 
бажання навчатись в Національній академії та проживають на тимчасово 
окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а 
також, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження та не мали можливості встановленим порядком 
звернутись в підрозділи комплектування, оформити навчальну справу, пройти 
первинний медичний огляд, попередній етап професійно-психологічного 
відбору (далі – окремо пойменована категорія вступників) - мають право 
звернутись з заявою на ім’я голови приймальної комісії поданою на електронні 
скриньки vstup_nadpsu@dpsu.gov.ua, dobir_nadpsu@dpsu.gov.ua. Зразки 
документів, порядок їх заповнення розміщені за посиланням  
https://nadpsu.edu.ua/abituriyentu/pidgotovka-kursantiv/ . 

6. Навчальні справи вступників з числа цивільної молоді та 
військовозобов’язаних для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра (за схемою 
підготовки «курсант») оформлюють: 

підрозділи комплектування - шляхом особистого подання вступником 
документів за нижче вказаним переліком; 

приймальна комісія – на вступників, з числа осіб визначених абзацом 2 
пункту 5 цього розділу - шляхом надсилання вступником на електронну 
скриньку приймальної комісії документів за нижче вказаним переліком. Всі 
документи, які подаються на електронні скриньки, створюються окремим 
файлами. На кожний файл окремо накладається Кваліфікований електронний 
підпис підписанта документа (порядок отримання та користування 
кваліфікованим електронним підписом наведений на сайті Національної 
академії за посиланням https://nadpsu.edu.ua/abiturientu/). 

 
До навчальної справи додаються: 
заява;  

https://dpsu.gov.ua/ua/kudi-zvertitisya/
mailto:vstup_nadpsu@dpsu.gov.ua
mailto:dobir_nadpsu@dpsu.gov.ua
https://nadpsu.edu.ua/abituriyentu/pidgotovka-kursantiv/
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анкета;  
копії 1, 2, 10, 11-ї сторінок паспорта громадянина України або копії: з обох 

боків паспорта, виготовленого у формі пластикової картки типу ID-1 та Довідки 
про реєстрацію місця проживання особи (додаток 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);  

копії документів, що підтверджують право вступника на спеціальні умови 
участі у конкурсному відборі (за наявності);  

чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;  
згода на обробку персональних даних;  
згода батьків (усиновлювачів чи піклувальників) на укладення контракту 

про проходження військової служби (навчання) курсантами вищого військового 
навчального закладу ДПСУ (для осіб, яким на час укладання контракту не 
виповнилось 18 років); 

заява з повідомленням про наявних (відсутніх) близьких осіб, що 
проходять службу (працюють) у Державній прикордонній службі України;  

витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про 
притягнення  особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» 
(повний);  

довідка про результати попереднього етапу професійно-психологічного 
відбору кандидатів на навчання у Національній академії, визначена додатком 6 
наказу Адміністрації Держприкордонслужби України від 15 травня 2009 року 
№ 354, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2009 року за 
№459/16511 (далі – наказ АДПСУ № 354) (для окремо пойменованої категорії 
вступників - за наявності);  

військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних – копія 
військового квитка або тимчасового посвідчення, у призовників – посвідчення 
про приписку до призовних дільниць) (для окремо пойменованої категорії 
вступників - за наявності); 

довідка результатів перевірки кандидата для вступу на навчання органами 
внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби (для окремо 
пойменованої категорії вступників - за наявності);  

висновок про зарахування на військову службу до Державної 
прикордонної служби України (для окремо пойменованої категорії вступників - 
за наявності); 

оригінали медичних документів, що формуються окремим додатком до 
справи (для окремо пойменованої категорії вступників - за наявності):  

картка медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ, визначена 
додатком 9 наказу Адміністрації Держприкордонслужби України від 6 
травня 2009 року № 333, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26 червня 2009 року № 570/16586 (у редакції наказу 
Міністерства внутрішніх справ України від 15 серпня 2016 року № 804), 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2016 року 
№ 1285/29415 (далі – наказ АДПСУ № 333);  
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медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та 
періодичного психіатричних оглядів (форма 122-2/о), зразок якої 
установлений додатком 3 до Інструкції про проведення обов’язкових 
попереднього та періодичного психіатричних оглядів, затвердженої 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року 
№ 12, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 
року за № 94/6382 (далі – наказ МОЗ № 12);  

сертифікат «Про проходження профілактичного наркологічного 
огляду» (форма 140/о) відповідно до наказу Міністерства охорони 
здоров’я від 28 листопада 1997 року № 339, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за № 589/2393 (далі – 
наказ МОЗ № 339). 

7. Навчальні справи вступників з числа осіб рядового, сержантського і 
старшинського складу для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра (за схемою 
підготовки «курсант») оформлюють кадрові підрозділи органів ДПСУ. 

До навчальної справи додаються: 
рапорт;  
анкета;  
копії 1, 2, 10, 11-ї сторінок паспорта громадянина України або копії: з обох 

боків паспорта, виготовленого у формі пластикової картки типу ID-1 та  
Довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 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);  

копії 1-4 сторінок військового квитка (у разі відсутності військового 
квитка – довідку в довільній формі, про те що військовий квиток не видавався); 

копія витягу із затвердженого рішення атестаційної комісії про 
рекомендацію щодо направлення військовослужбовця на навчання; 

копії документа про повну загальну середню освіту і додатка до нього;  
копії документів, що підтверджують право вступника на спеціальні умови 

участі у конкурсному відборі (за наявності);  
чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;  
згода на обробку персональних даних;  
оригінали медичних документів, що формуються окремим додатком до 

справи:  
картка медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ, визначена 

додатком 9 наказу АДПСУ № 333); 
медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та 

періодичного психіатричних оглядів (форма 122-2/о), зразок якої 
установлений додатком 3 до Інструкції про проведення обов’язкових 
попереднього та періодичного психіатричних оглядів, затвердженої 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року 
№ 12, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 
року за № 94/6382 (далі – наказ МОЗ № 12);  
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сертифікат «Про проходження профілактичного наркологічного 
огляду» (форма 140/о) відповідно до наказу Міністерства охорони 
здоров’я від 28 листопада 1997 року № 339, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за № 589/2393 (далі – 
наказ МОЗ № 339). 

8. Навчальні справи вступників з числа осіб офіцерського складу (за 
схемою підготовки «слухач») для здобуття ступеня освіти магістра 
оформляють кадрові підрозділи органів ДПСУ.  

До навчальної справи додаються: 
рапорт;  
копії 1, 2, 10, 11-ї сторінок паспорта громадянина України або копії: з обох 

боків паспорта, виготовленого у формі пластикової картки типу ID-1 та Довідки 
про реєстрацію місця проживання особи (додаток 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);  

копія документа про раніше здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і копія 
додатка до нього; 

копії документів, що підтверджують право вступника на спеціальні умови 
участі у конкурсному відборі (за наявності);  

чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;  
згода на обробку персональних даних;  
витяг зі Списку офіцерів, зарахованих до кадрового резерву, чи 

затвердженого рішення останньої атестаційної комісії про рекомендацію для 
направлення на навчання;  

довідка про штатну категорію обійманої посади;  
картка медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ, визначена 

додатком 9 наказу АДПСУ № 333; 
медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та 

періодичного психіатричних оглядів (форма 122-2/о), зразок якої установлений 
додатком 3 до Інструкції про проведення обов’язкових попереднього та 
періодичного психіатричних оглядів, затвердженої наказом МОЗ № 12. 

9. Оформлені навчальні справи вступників направляються до приймальної 
комісії в установленому порядку та у визначені цим Розділом терміни. 
Навчальні справи, які надійшли з неповним переліком вищевказаних 
документів, з порушенням зазначених вимог та термінів, приймальна комісія не 
розглядає та повертає до відповідних органів і підрозділів. 

VІ. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному 
відборі  

1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:  
– тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;  
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– тільки у паперовій формі:  
при вступі на навчання на місцях державного замовлення; 
для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у 

разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019 - 2021 
років чи оцінок національного мультипредметного тесту) відповідно до 
цих Правил; 

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, 
ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство 
тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних 
учасників національного мультипредметного тесту (далі – НМТ), 
сформованій на основі бази даних учасників зовнішнього незалежного 
оцінювання (далі – ЗНО), сертифікаті ЗНО; 

у разі подання іноземного документа про освіту; 
у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 
у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних 

кабінетів; 
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати 

заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою 
приймальної комісії закладу вищої освіти. 
Вступники (за схемою підготовки «студент»), зазначені в абзаці 

четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з 
подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за 
індивідуальною усною співбесідою, які мають бути подані в строки прийому 
заяв, відповідно до цих Правил. 

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення, 
та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції. 

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 
електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією 
Національної академії у порядку, визначеному законодавством. 

В Національній академії діє консультаційний центр при приймальній 
комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній 
формі. Вступники можуть звернутися до консультаційних центрів будь-якого 
закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в 
електронній формі. 

3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної 
комісії. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді (за виключенням заяв, що 
подаються при вступі на навчання на місцях державного замовлення) реєструє 
уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 
спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.  

Під час подання заяв на конкурсні пропозиції вступники обов’язково 
зазначають один з таких варіантів:  
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«Претендую на участь у конкурсі на місце державного замовлення»; 
«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.  

Вступники для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти, що претендують на місця державного замовлення, у 
кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 
(один) означає найвищу пріоритетність.  

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.  

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 України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус» та Довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 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);  

військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового 
квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників 
– посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація 
про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; 

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за 
індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами 
індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної 
загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за індивідуальною усною 
співбесідою під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 
бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість магістерського 
комплексного тесту. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України 
або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які 
проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням 
особливостей, передбачених наказом №271. 

Якщо з об'єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка державного 
підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, зокрема без подання додатка до 
документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36127.html
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6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб додає: 

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 
передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус»; 

копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – 
військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для 
призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо 
інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з 
питань освіти; 

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см. 

7. Вступники, які проходять вступні випробування, допускаються до участі 
в них за наявності оригіналів екзаменаційного листка з фотокарткою, виданого 
приймальною комісією Національної академії та документа, що посвідчує 
особу. 

8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 
умов для зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у 
конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, 
квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для 
участі в конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди під час 
вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра 
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступник подає особисто під час 
подання документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни. 
Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання 
спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за 
результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, квотою-2 на 
основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.  

9. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, та військово-
облікового документа засвідчує за оригіналами приймальна комісія. Копії 
документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 
спеціальних умов для зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на 
участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або 
квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних 
умов для участі в конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди під 
час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра 
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). 
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11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 
рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до 
Національної 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.  

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється за  
посиланням на відповідну сторінку закладу (зокрема визначеної конкурсної 
пропозиції) у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування 
громадськості на підставі даних ЄДЕБО або на інформаційному стенді 
приймальної комісії. 

12. Факт ознайомлення вступника з цими Правилами прийому, наявною 
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми 
(спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі в 
конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди, зарахування за 
індивідуальною усною співбесідою, зарахування за квотами фіксуються в заяві 
вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви. 

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми 
(спеціальності), факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 
Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні 
щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його 
особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі. 

Вступник має право до дати закінчення подання заяв скасувати подану 
ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу, без права подання 
нової заяви з такою ж пріоритетністю. 

13. 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 5 
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. 

VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення  

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за 
результатами вступних випробувань або розгляду мотиваційних листів у 
передбачених цими Правилами випадках: 

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 
основі повної загальної середньої освіти – у формі національного 
мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, творчих 
конкурсів, індивідуальної усної співбесіди в передбачених цими Правилами 
випадках; 
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для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 
ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю 081 «Право», 293 
«Міжнародне право» – у формі магістерського комплексного тесту, єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови, єдиного фахового вступного випробування в 
передбачених цими Правилами випадках; 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 
ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими 
спеціальностями – у формі фахового іспиту або розгляду мотиваційних листів в 
передбачених цими Правилами випадках. 

Критерії оцінювання, структура оцінки та порядок оцінювання 
мотиваційного листа наведений у додатку 3 цих Правил. 

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з 
особливими освітніми потребами Національна академія забезпечує відповідні 
умови для проходження ними індивідуальної усної співбесіди. 

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (розгляду 
мотиваційних листів), який розраховується відповідно до п. 6 цього розділу. 

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного 
замовлення та можуть бути рекомендовані на такі місця в разі наявності 
конкурсного бала не менше 125,000. 

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 
освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра, 
зараховуються:  

бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший 
предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет), 

або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 років з трьох 
конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами 
прийому в один з цих років для відповідних спеціальностей (спеціалізацій, 
конкурсних пропозицій);  

 Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на 
навчання для здобуття ступеня бакалавра на конкурсні пропозиції на основі 
повної загальної середньої освіти визначено в додатку 4. 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 року з 
української мови та літератури/української мови, математики чи та/або історії 
України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних 
предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів 
національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного 
оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів. 

У передбачених цими Правилами випадках, результати індивідуальної 
усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість національного 
мультипредметного тесту. 

4. Вступники на навчання за державним замовленням для здобуття ступеня 
вищої освіти бакалавра (за схемою підготовки «курсант») в обов’язковому 



18 

порядку проходять медичні огляди, професійно-психологічний відбір, 
перевірку рівня фізичної підготовленості.  

Вступники на навчання за державним замовленням для здобуття 
оперативного рівня вищої військової освіти та ступеня вищої освіти магістра 
в обов’язковому порядку проходять: 

первинний та остаточний медичні огляди;  
перевірку рівня фізичної підготовленості. 
Вступники на навчання за державним замовленням для здобуття 

стратегічного рівня вищої військової освіти та ступеня вищої освіти магістра 
в обов’язковому порядку проходять первинний та остаточний медичні огляди. 

Результати проходження заходів професійного відбору оголошуються в 
день проведення або не пізніше наступного дня. 

4.1. Порядок проходження медичного огляду визначено наказом АДПСУ 
№ 333. 

Вступники проходять первинний і остаточний медичні огляди військово-
лікарською комісією (далі – ВЛК) для визначення придатності до навчання. 

Первинний медичний огляд вступників проводять постійні гарнізонні 
(госпітальні) ВЛК госпіталів ДПСУ – під час оформлення матеріалів 
навчальних справ, остаточний медичний огляд проводить тимчасова ВЛК 
Національної академії – до початку реєстрації.  

Як виключення, окремо пойменована категорія вступників проходить 
первинний та остаточний медичні огляди ВЛК тимчасовою ВЛК Національної 
академії - до початку реєстрації.  

Для проходження первинного медичного огляду, вступник повинен мати 
документи і результати досліджень, необхідних для проведення медичного 
огляду:  

направлення на медичний огляд (ВЛК); 
тимчасове посвідчення військовозобов’язаного або посвідчення про 

приписку до призовних дільниць, або військовий квиток, або службове 
посвідчення (окремо пойменована категорія вступників – за наявністю); 

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 
року № 1238 (окремо пойменована категорія вступників – за наявністю); 

медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та 
періодичного психіатричних оглядів за формою № 122-2/о (додаток 2 до 
Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних 
психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 17 січня 2002 року № 12, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
України 01 лютого 2002 року за № 94/6382) (окремо пойменована категорія 
вступників – за наявністю); 

довідка з протитуберкульозного диспансеру про перебування на 
диспансерному обліку (окремо пойменована категорія вступників – за 
наявністю); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1238-97-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0094-02


19 

довідка про результати досліджень на антитіла до ВІЛ методом 
імуноферментного аналізу; 

довідка зі шкірно-венерологічного диспансеру про наявність шкірно-
венерологічних захворювань та перебування на диспансерному обліку (окремо 
пойменована категорія вступників – за наявністю); 

медична карта амбулаторного хворого (форма 025/о) (окремо пойменована 
категорія вступників – за наявністю); 

витяг з медичної карти амбулаторного хворого з переліком перенесених 
захворювань (у тому числі інфекційних) за останніх 5 років та даними про 
профілактичні щеплення відповідно календаря щеплень, засвідчений печаткою 
закладу охорони здоров’я (окремо пойменована категорія вступників – за 
наявністю); 

результати лабораторних досліджень (не пізніше місячного строку): 
- загальний аналіз крові (окремо пойменована категорія вступників – 

дослідження проходять у Національній академії); 
- загальний аналіз сечі(окремо пойменована категорія вступників – 

дослідження проходять у Національній академії); 
- біохімічний аналіз крові (на цукор, білірубін, АЛТ) (окремо 

пойменована категорія вступників – дослідження проходять у Національній 
академії); 

- серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини 
(ВІЛ) (окремо пойменована категорія вступників – дослідження проходять у 
Національній академії); 

- антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg) (окремо пойменована категорія 
вступників – дослідження проходять у Національній академії); 

- антитіла до вірусу гепатиту С (ati-HCV) (окремо пойменована категорія 
вступників – дослідження проходять у Національній академії); 

- реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW) (окремо 
пойменована категорія вступників – дослідження проходять у Національній 
академії); 

- визначення групи крові та резус-належності (окремо пойменована 
категорія вступників – дослідження проходять у Національній академії); 

- флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки 
(не пізніше шестимісячного строку) (окремо пойменована категорія вступників 
– дослідження проходять у Національній академії); 

- ЕКГ (не пізніше місячного строку) (окремо пойменована категорія 
вступників – дослідження проходять у Національній академії). 

На остаточний медичний огляд вступники подають:  
картку медичного огляду з даними первинного медичного огляду (окремо 

пойменована категорія вступників – за наявністю); 
паспорт здоров'я (для військовослужбовців); 
медичну карту амбулаторного хворого з дня народження (форма МОЗ 

025/о) (для вступників з числа цивільної молоді) (окремо пойменована 
категорія вступників – за наявністю). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0669-12#n3
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Придатними до навчання в Національній академії вважаються вступники, 
які за станом здоров’я визнані придатними до військової служби у Державній 
прикордонній службі України з урахуванням Таблиць додаткових вимог до 
стану здоров’я наказу АДПСУ № 333.  

За результатами проведеного медичного огляду приймається постанова 
ВЛК, яка заноситься в картку медичного огляду кандидата на навчання, 
паспорт здоров’я (медичну книжку) військовослужбовця та в книгу протоколів 
засідань ВЛК. Картки медичного огляду кандидатів, які визнані придатними до 
навчання, в день проведення остаточного медичного огляду передаються до 
приймальної комісії. 

Картки медичного огляду кандидатів, які зараховані на навчання до 
Національної академії зберігають в особових справах курсантів (слухачів). 

4.2. Професійно-психологічний відбір вступників проводять відповідно до 
вимог наказу АДПСУ № 354. 

Заходи попереднього етапу професійно-психологічного відбору вступників 
здійснюються під час оформлення матеріалів навчальних справ – в підрозділах 
комплектування (органах охорони державного кордону) практичними 
психологами, заходи основного етапу професійно-психологічного відбору – 
здійснюються в Національній академії до початку реєстрації. 

Як виключення, окремо пойменована категорія вступників проходить 
професійно-психологічний відбір - в Національній академії до початку 
реєстрації.  

За результатами професійно-психологічного відбору психолог, відповідно 
до переліку критеріїв для визначення ступеня професійно-психологічної 
придатності вступника, робить висновок щодо ступеня професійно-
психологічної придатності вступника до навчання в Національній академії.  

Індивідуальні психологічні якості вступника оцінюються як «придатний» 
або «непридатний». Вступники, в яких за результатами професійно-
психологічного відбору виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які 
не набрали необхідної кількості балів, вважаються такими, що не пройшли 
професійно-психологічний відбір і до подальшої участі в конкурсному відборі 
не допускаються.  

Результати професійно-психологічного відбору доводяться до кожного 
вступника та долучаються до навчальної справи вступника. 

4.3. Порядок перевірки рівня фізичної підготовленості вступників 
визначений Положенням з організації перевірки рівня фізичної підготовленості 
вступників до Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Б. Хмельницького (додаток 5). 

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня вищої освіти 
бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання 
для здобуття ступеня магістра, зараховуються: 

‒  для вступу на спеціальність 081 «Право»: 
результати магістерського комплексного тесту, 
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або результати тесту з права єдиного фахового вступного випробування та 
результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019 - 2021 років (у 
будь-яких комбінаціях). 

Результати єдиного фахового вступного випробування з права та 
результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019 - 2021 років за 
бажанням вступника можуть бути зараховані замість оцінок магістерського 
комплексного тесту з права та іноземної мови відповідно, якщо різниця балів 
єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту та 
магістерського комплексного тесту з відповідних складових не перевищує 15 
балів. 

‒  для вступу на інші спеціальності (додаток 6): 
результати фахового іспиту при вступі на місця державного замовлення; 
результати розгляду мотиваційних листів (відповідно до цих Правил 

прийому) при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

6. Конкурсний бал розраховується: 

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 
повної загальної середньої освіти за формулою:  

конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + К4×П4, 
де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та/або третього предметів; П4 – 

оцінка творчого конкурсу на спеціальності, для яких він визначений четвертим 
предметом. Таблиця переведення тестових балів з української мови, 
математики, історії України національного мультипредметного тесту до шкали 
100 - 200 наведена в додатку 7 до цих Правил. Значення невід’ємних вагових 
коефіцієнтів К1, К2, К3, К4 наведені в додатку 4. 

Особам, які є членами збірних команд України, що брали участь у 
міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 
України), Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за 
поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 
200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника. 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий 
(ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:  

РК дорівнює 1,00; 
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на 

спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива 
підтримка (додаток 8), ГК = 1,00 в інших випадках;  

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то 
він установлюється таким, що дорівнює 200; 

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 
081 «Право» за формулою:  

конкурсний бал (КБ) = 0,3×П1 + 0,7×П2, 
де, П1 - оцінка блоку магістерського комплексного тесту з іноземної мови 

або єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019 - 2021 років (за шкалою від 
100 до 200 балів). Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови 
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магістерського комплексного тесту до шкали 100 - 200 наведена в додатку 7 до 
цих Правил; 

П2 - оцінка блоку магістерського комплексного тесту з права або єдиного 
фахового випробування вступного 2019 - 2021 років (за шкалою від 100 до 200 
балів), Таблиця переведення тестових балів з права магістерського 
комплексного тесту до шкали 100 - 200 наведена в додатку 7 до цих Правил; 

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 
035 «Філологія» за формулою:  

 конкурсний бал (КБ) = МЛ, 
де ФІ – оцінка за мотиваційний лист (за шкалою від 100 до 200 балів); 

4) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за оперативним  
рівнем вищої військової освіти за формулою:  

конкурсний бал (КБ) = 0,75×П1 + 0,25×П2, 
де П1 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – 

оцінка перевірки рівня фізичної підготовленості вступника (за шкалою від 100 
до 200 балів); 

5) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за стратегічним 
рівнем вищої військової освіти за формулою:  

конкурсний бал (КБ) = ФІ, 
де ФІ – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів). 

7. Мінімальне значення кількості балів зі вступних випробувань, з якими 
вступник допускається до участі у конкурсі, дорівнює 100 балів. 

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не 
може бути менше 140 балів для спеціальності 081 «Право». 

8. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників 
оцінюють за шкалою від 100 до 200 балів. 

9. Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної 
середньої освіти, які вони проходять національного мультипредметного тесту 
оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання.  

Програми індивідуальних усних співбесід, фахових іспитів, критерії 
оцінювання мотиваційних листів оприлюднені на вебсайті Національної 
академії. У програмах містяться критерії оцінювання, структура оцінки і 
порядок оцінювання підготовленості вступників. 

10. 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, нижчими від 
установленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які 
забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в 
наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 
Перескладання вступних випробувань не допускається. 
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11. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені 
Національною академією, розглядає апеляційна комісія відповідно до 
Положення про апеляційну комісію Національної академії. 

12. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших 
конкурсних показників вступників на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб вносять до запису про вступника в ЄДЕБО. 

13. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з 
конкурсного предмета для вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути 
зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в 
Національній академії. 

14. Офіційне оголошення результатів вступних випробувань на місця 
державного замовлення та інформації про досягнення мінімального прохідного 
бала здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на стенді 
приймальної комісії не пізніше наступного дня після їх проведення. 

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття 
вищої освіти 

1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для 
здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є: 

зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди; 
участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної 

співбесіди замість національного мультипредметного тесту та/або квотою-1, 
квотою-2. 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 
на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра (освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста) є участь у конкурсному відборі за результатами 
індивідуальної усної співбесіди замість магістерського комплексного тесту. 

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного 
бюджету на основі повної загальної середньої освіти є зарахування за 
результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди, квотою-1, 
квотою-2 на місця державного замовлення (обсяги прийому за квотами у 
співвідношенні до обсягу державного замовлення визначені у додатку 2) 

2. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної 
співбесіди та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на 
навчання для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти 
за кошти державного бюджету (за державним замовленням): 

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. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T079600.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T079600.html
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3. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної 
співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання 
кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений цими 
Правилами мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі 
під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої 
освіти: 

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 
бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім 
військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними 
положеннями про проходження військової служби громадянами України. 

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 
оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в 
зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 
особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії 
Національної академії копії медичного висновку за формою первинної 
облікової документації №086-3/о "Медичний висновок про створення 
особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 
"Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних 
іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, 
інвалідність", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 
року за №1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії 
при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального 
центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання 
регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти); 

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для 
проходження національного мультипредметного тесту Українським центром 
оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність 
організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної 
комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому зазначено про 
необхідність створення певних умов для проходження національного 
мультипредметного тесту, та відповідного підтвердження Українського центру 
оцінювання якості освіти про неможливість їх створення). 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами 
індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019 
- 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного 
мультипредметного тесту 2022 року.  

4. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної 
співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання 
кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений цими 
Правилами мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29839.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29839.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29839.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29839.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29839.html
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під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої 
освіти: 

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 
територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 
01 січня 2022 року. 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами 
індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту. 
Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору 
на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у 
конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного замовлення. 

5. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця 
державного замовлення діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 
особи з їх числа. 

6. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 
відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням на основі повної 
загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2 - 5 цього розділу і не були 
зараховані на місця державного замовлення, мають право брати участь у 
конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала. 

7. В умовах дії особливого правового режиму воєнного стану брати 
участь у конкурсі за результатами вступних випробувань у формі 
індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного 
тесту з конкурсних предметів при вступі на навчання на освітні програми в 
галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 
кордону» також мають право: 

громадяни України, звільнені зі строкової служби, – протягом року після 
звільнення; 

вступники з числа випускників військових (військово-морських) ліцеїв та 
ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в 
рік вступу; 

військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на 
особливий період. 

8. За результатами індивідуальної усної співбесіди брати участь у конкурсі 
в межах установлених квот прийому мають право (за їхнім вибором) 
військовослужбовці військової служби за контрактом. 

IX. 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 позитивної 
оцінки індивідуальної усної співбесіди на місця державного замовлення (на 
основі повної загальної середньої освіти); 
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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. 
Список вступників, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, формується за категоріями окремо від рейтингового 
списку вступників на навчання на місцях державного замовлення. 

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної 
оцінки індивідуальної усної співбесіди на місця державного замовлення, 
упорядковуються 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 заяв – від першої до останньої. 
Якщо встановлені в третьому – четвертому 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. 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 
ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 

здобуття освіти, джерела фінансування, освітній рівень (ступінь) на основі 
якого може здійснюватися прийом на відповідну конкурсну пропозицію; 

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника; 
конкурсний бал вступника; 
пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних 

пропозицій, що використовують пріоритетність); 
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, 

квотою-2 (тільки на основі повної загальної середньої освіти). 
Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані 
як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 
року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах. 

4. Рейтингові списки, крім рейтингових списків вступників на місця 
державного замовлення, формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та 
оприлюднюються у повному обсязі через посилання на відповідну сторінку 
закладу (зокрема визначеної конкурсної пропозиції) у відповідній 
інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі 
даних ЄДЕБО.  

Рейтингові списки вступників на місця державного замовлення формує 
приймальна комісія та оприлюднює шляхом розміщення на інформаційному 
стенді приймальної комісії. 

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кожною 
конкурсною пропозицією, затверджуються рішенням приймальної комісії і 
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оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних 
комісій, відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил. 

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 
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної 
комісії. 

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної академії, на підставі 
даних ЄДЕБО, відповідної інформації засвідченої кваліфікованим електронним 
підписом голови приймальної комісії або відповідального секретаря 
приймальної комісії, а також відображається в електронному кабінеті 
вступника, крім вступників на місця державного замовлення. 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 
повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку. 

Х. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

1. Особи, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі на місця 
державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про 
рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначених цими 
Правилами прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця 
державного замовлення - подати особисто оригінали документів: 

військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового 
квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників 
– посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за 
результатами індивідуальної усної співбесіди, на участь у конкурсі за 
результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, квотою-2 на 
основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за 
індивідуальною усною співбесідою під час вступу для здобуття ступеня 
магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста) замість магістерського комплексного тесту. 

2. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть 
участь у конкурсному відборі на місця на навчання за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб, після прийняття приймальною комісією рішення про 
рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначених цими 
Правилами прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати 
особисто оригінали документа про освіту, про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та/або інших документів, передбачених Правилами 
прийому, до приймальної комісії Національної академії, а також укласти 
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договір про навчання між Національною 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 Національної академії, зазначену в Реєстрі суб'єктів 
освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Правил або 
відповідно до нього. Якщо впродовж двадцяти календарних днів після початку 
навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або 
поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині 
зарахування такої особи. 

Договір про навчання між Національною 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 10 календарних днів після початку 
навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.  

3. Подані оригінали документів зберігаються в Національній академії 
протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання 
документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось 
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред’являє 
приймальній комісії Національної академії 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. 

4. У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб додатково укладається договір між Національною 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. 

5. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в 
установлені строки, визначені Правилами прийому, не виконали вимог для 
зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному 
році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним 
замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в 
установлені строки, визначені Правилами прийому, виконали вимоги для 
зарахування на місця державного замовлення, підлягають зарахуванню. 

6. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому. 
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7. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 
підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти 
оригінали документа про освіту, про здобутий освітній ступінь (освітньо-
кваліфікаційний рівень), додатка до нього, а також оригінали сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у 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 вищезазначених 
документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента 
протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів 
документів та засвідчені копії відповідних документів видаються на вимогу 
студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються. 

 
ХІ. 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 прийому. 

2. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 
виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 
(крім спеціальностей галузі знань 08 «Право») відповідно до Правил прийому з 
урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.  

3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до 
Правил прийому. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 
осіб впродовж 10 календарних днів від дати початку навчання додатково 
укладається договір між Національною 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. Уразі відмови від 
укладання договору у встановлені в цьому абзаці термін, цей наказ 
скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється 
згідно з договором між Національною 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. 

4. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається цими Правилами 
прийому. 
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XIІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс 

1. Накази про зарахування на навчання на місця державного замовлення 
осіб офіцерського складу видає Адміністрація Держприкордонслужби України, 
а про зарахування інших категорій вступників – ректор Національної академії 
на підставі рішення приймальної комісії.  

Накази про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на 
інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті 
Національної академії у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в 
розділі V цих Правил прийому. 

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 
скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, 
передбачених п.5 розділу ХІІІ Правил прийому. 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ 
про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до 
Національної академії за власним бажанням. Відрахованим з Національної 
академії за власним бажанням особам подані ними документи повертають не 
пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. 

3. 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. 

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2–3 цього розділу 
місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які 
брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь в додатковому 
конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали 
заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі в конкурі. У разі 
відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволено зараховувати осіб з 
конкурсних пропозицій Національної академії за умови збігу вступних 
випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну 
пропозицію. 

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 жовтня 2022 року. При 
цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної 
бази до 18.00 19 жовтня 2022 року. 

 

XІII. Забезпечення відкритості та прозорості  
під час проведення прийому до Національної 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).  
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Акредитація журналістів проводиться відповідно до законодавства 
рішенням приймальної комісії на підставі офіційного звернення відповідного 
засобу масової інформації. 

2. Громадські організації можуть звернутися до Адміністрації Державної 
прикордонної служби України із заявою про надання їм права спостерігати за 
роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано, 
можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. 
Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності 
громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість 
ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної 
комісії. 

3. Національна академія створює належні умови для ознайомлення 
вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про 
акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми). Правила прийому, 
відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням 
за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою) та 
ступенем, зокрема про кількість місць, оприлюднюються на офіційному веб-
сайті Національної академії або інформаційному стенді приймальної комісії 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 веб-сайті Національної академії або 
інформаційному стенді приймальної комісії. 

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних 
відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за 
квотами, права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі або на 
спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету (за 
державним замовленням), про участь в учнівських олімпіадах, про 
проходження зовнішнього незалежного оцінювання, національного 
мультипредметного тесту, магістерського комплексного тесту, єдиного 
вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування є підставою для 
скасування наказу про його зарахування в частині, що стосується цього 
вступника. 

6. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих 
конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, 
зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. 

7. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що 
фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за 
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 
до ад’юнктури Національної академії Державної прикордонної служби 

України імені Б.Хмельницького у 2022 році  

І. Загальні положення  

Правила прийому до ад’юнктури Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Б.Хмельницького (далі – Національна 
академія) розроблено відповідно до вимог Порядку підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти 
(наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 березня 2016 року №261, Порядком прийому на навчання для здобуття 
вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 27.04.2022 року №392 та Інструкції з організації підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Державній 
прикордонній службі України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх 
справ України від 17 серпня 2018 року №682.  

На час проведення заходів конкурсного відбору вступники 
підпорядковуються начальнику відділення докторантури і ад’юнктури – 
старшому науковому співробітнику науково-організаційного відділу 
Національної академії.  

ІІ. Прийом на навчання для здобуття ступеня вищої освіти  
доктора філософії 

Для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії на конкурсній основі 
приймаються особи офіцерського складу Державної прикордонної служби 
України (далі – ДПСУ), які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний 
рівень спеціаліста) та мають досвід служби на посадах оперативного рівня не 
менше ніж два роки. Кандидатури вступників затверджуються рішенням вищої 
атестаційної комісії Адміністрації Державної прикордонної служби України. 

Прийом на навчання проводиться за спеціальністю 252 «Безпека 
державного кордону». 

III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти  

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
здійснюється за денною формою здобуття освіти за рахунок видатків 
державного бюджету (за державним замовленням). 

IV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення 

Прийом на навчання за державним замовленням здійснюється за обсягами, 
спеціальностями та формами здобуття освіти, відповідно за якими воно 
сформовано Кабінетом Міністрів України та доведено до Національної академії 
державним замовником. 
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Обсяги державного замовлення оголошуються в тижневий строк після 
доведення їх замовником. 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 
зарахування на навчання 

Особи офіцерського складу ДПСУ, які виявили бажання вступити на 
навчання для здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії, подають у 
строки, які визначені цим розділом, рапорти встановленим порядком на ім’я 
керівника органу охорони державного кордону (командира військової частини). 

Прийом навчальних справ та конкурсний відбір проводяться в терміни: 

Етапи вступної кампанії Термін  
Термін прийому рапортів до 10 червня 2022 року  

 
Терміни прийому навчальних справ 
приймальною комісією 

до 01 липня 2022 року  
 

Надсилання узагальнених списків кандидатів 
до Адміністрації Державної прикордонної 
служби України  

до 15 липня 2022 року  
 

Прийом заяв та документів – реєстрація 
(відповідно до окремого плану) 

з 01 серпня 2022 року  
 

Заходи конкурсного відбору  
(відповідно до окремого плану) 

з 02 серпня 2022 року  
 

Оприлюднення рейтингового списку із 
зазначенням рекомендованих до зарахування 

до 07 серпня 2022 року  
 

Виконання вимог до зарахування  не пізніше 10 серпня  
2022 року 

Термін зарахування вступників обмежений датою видання 
наказу Адміністрації 

Держприкордонслужби України 
про зарахування на навчання  

VI. Порядок прийому документів для участі у конкурсному відборі для 
здобуття вищої освіти  

1. Навчальні справи вступників оформлюють кадрові підрозділи органів 
охорони державного кордону (військових частин). До навчальної справи 
додаються: 

рапорт; 
копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус»;  
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копія документа про раніше здобутий ступінь вищої освіти магістра 
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ і додаток 
до нього;  

службова характеристика;  
витяг з послужного списку; 
згода на обробку персональних даних; 
витяг з протоколу засідання атестаційної комісії органу ДПСУ з 

рекомендацією щодо вступу до ад’юнктури;  
картка медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ (додаток 9 наказу 

АДПСУ №333 від 06.05.2009 року у редакції наказу МВС України №804 від 
15.08.2016 року);  

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 
копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові бали за 

наукові досягнення. 
Усі копії документів, включених у навчальну справу, засвідчуються 

підписом і скріплюються печаткою керівниками кадрових підрозділів органів 
ДПСУ за місцем їх оформлення.  

2. У разі неподання, або подання неповного переліку документів у 
встановлений строк приймальна комісія приймає рішення про відмову 
вступнику в допуску у конкурсному відборі.  

3. Під час прийому заяв та документів, 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», 
документ про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний 
рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього. 

 
VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

1. Вступники проходять первинний і остаточний медичні огляди 
військово-лікарською комісією (далі – ВЛК) для визначення придатності до 
навчання. 

Первинний медичний огляд вступників проводять постійні гарнізонні 
(госпітальні) ВЛК госпіталів ДПСУ – під час оформлення матеріалів 
навчальних справ, остаточний медичний огляд проводить тимчасова ВЛК 
Національної академії – до початку реєстрації. 

2. Вступникам, які вступають на навчання для здобуття ступеня вищої 
освіти доктора філософії на іншу галузь знань, ніж та, яка зазначена в їх 
документах про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), 
призначається додатковий фаховий іспит, яке передує заходам конкурсного 
відбору.  
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Додатковий фаховий іспит проводиться у формі тесту, має кваліфікаційний 
характер та оцінюється: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, 
коли за додатковий фаховий іспит отримав оцінку «не зараховано», вступник до 
участі в наступних вступних випробуваннях  та в конкурсному відборі не 
допускається.  

3. Конкурсний відбір для здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії 
здійснюється за результатами вступних випробувань:  

іспит з іноземної мови (англійської або німецької, або французької) в 
обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 
освіти. 

фаховий іспит зі спеціальності (в обсязі освітньою-професійної програми 
підготовки магістра цієї спеціальності).  

Результати іспитів оцінюються за 200-бальною шкалою. 
Мінімальне значення кількості балів зі вступних випробувань, з якими 

вступник допускається до участі у конкурсі, дорівнює 100 балів. 

4. Конкурсний бал (КБ) обчислюється за формулою:  
КБ = С*К1 + ІМ*К2 + ДБ, 
де: С – оцінка фахового іспиту зі спеціальності (за шкалою від 100 до 200 

балів); ІМ – оцінка іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів); ДБ 
– сума додаткових балів за наукові досягнення (за 2019, 2020, 2021, 2022 роки); 
К1, К2 – невід'ємні вагові коефіцієнти (К1=0,6; К2=0,4). 

Додаткові бали за наукові досягнення 

Наукові досягнення  Код  Кількість балів  

Диплом переможця або призера конкурсу 
наукових студентських робіт Міністерства освіти 
та науки України зі спеціальності   

ДБ 1  5 (перше місце)  
4 (друге місце)  
3 (третє місце)  

Стаття в наукових фахових виданнях України, в 
якому можуть публікуватися результати 
дисертаційних робіт на здобуття наукового 
ступеня доктора і кандидата наук за обраною 
спеціальністю  

ДБ 2  3 (кожна стаття)  

Стаття у виданні, яке входить до міжнародних 
наукометричних баз (Scopus або Web of Science) 
за обраною спеціальністю  

ДБ 3  5 (кожна стаття)  

Участь у науковій всеукраїнській конференції за 
обраною спеціальністю (за умови опублікування 
тез доповіді)  

ДБ 4  1 (кожна теза)  

Участь у науковій міжнародній конференції за 
обраною спеціальністю (за умови опублікування 
тез доповіді)  

ДБ 5  2 (кожна теза)  

Патент або авторське свідоцтво  ДБ 6  3  
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Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним 
сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, 
або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); 
німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); 
французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче 
рівня B2 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. 

5. Перескладання вступних іспитів не допускається. Апеляції на 
результати вступних випробувань для вступу до ад’юнктури Національної 
академії розглядає апеляційна комісія, склад і порядок роботи якої 
затверджуються наказом ректора Національної академії. 

VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

1. Рейтингові списки вступників формуються для кожної конкурсної 
пропозиції окремо та впорядковуються: 

за конкурсним балом від більшого до меншого; 
за вищою сумою додаткових балів, нарахованих за наукові досягнення;  
за вищим балом результату вступного іспиту зі спеціальності.  

2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:  
ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 

здобуття освіти;  
прізвище, ім’я, по батькові вступника;  
конкурсний бал вступника. 

3. На підставі рейтингового списку приймальна комісія ухвалює рішення 
щодо рекомендування до зарахування на навчання вступників в межах 
визначених обсягів державного замовлення. Рейтингові списки та списки 
рекомендованих до зарахування оприлюднюються на інформаційних стендах 
приймальної комісії.  

4. Наказ про зарахування на навчання для здобуття ступеня вищої освіти 
доктора філософі видається Адміністрацією Державної прикордонної служби 
України на підставі рішення приймальної комісії.  
____________________________________________________________________ 
 



Додаток 2  
до Правил прийому до Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені 
Б. Хмельницького у 2022 році 
(п. 2 розділу ІІ) 

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей (конкурсних пропозицій),  
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

1. Для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра за схемою підготовки «курсант» 
за державним замовленням за денною формою здобуття освіти 

Галузь знань Спеціальність 
Спеціалізація Освітньо-професійна 

програма 

Виділена 
частина 

ліцензова-
ного обсягу 

Обсяги* 
прийому за 

квотами  
Нормативні 

терміни 
навчання Шифр Назва Код Назва квота

-1 
квота

-2 

03 Гуманітарні 
науки 035 Філологія 

035.041 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша – 

англійська 

Філологія 

буде 
оприлюднена 

після 
отримання 
необхідної 
інформації 

від 
державного 
замовника 
(АДПСУ) 

п.8 р.4 Умов 
прийому 

10%  10%  3 роки  
10 місяців 

05 
Соціальні та 
поведінкові 

науки 
053 Психологія  Психологія 10%  10%  3 роки  

10 місяців 

17 Електроніка та 
телекомунікації 172 Телекомунікації 

та радіотехніка  Телекомунікації та 
радіотехніка 10%  10%  3 роки  

10 місяців 

25 

Воєнні науки, 
національна 

безпека, безпека 
державного 

кордону 

252 
Безпека 

державного 
кордону 

 Безпека державного 
кордону 10%  10%  3 роки  

10 місяців 

 
Організація діяльності 

кінологічних підрозділів 
ДПСУ  

10%  10%  3 роки  
10 місяців 

 
Організація діяльності 
інженерно-технічних 

підрозділів ДПСУ  
10%  10%  3 роки  

10 місяців 

26 Цивільна 
безпека 262 Правоохоронна 

діяльність  Правоохоронна діяльність 10%  10%  3 роки  
10 місяців 

 * Обсяги прийому за квотами у співвідношенні до обсягу державного замовлення 
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2. Для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра за схемою підготовки «студент»  
за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою здобуття освіти 

Галузь знань Спеціальність 
Спеціалізація 

Освітньо-
професійна 
програма 

Виділена частина 
ліцензованого 

обсягу* 

Нормативні 
терміни 

навчання 

Вартість 
одного року 
навчання , 

грн.** 
Шифр Назва Код Назва 

03 Гуманітарні 
науки 035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська Філологія 50* 3 роки 
10 місяців 17500,00** 

08 Право 081 Право  Право 75* 3 роки 
10 місяців 18000,00** 

Примітка. * обсяг прийому – різниця між ліцензійним обсягом та обсягом державного замовлення, буде оприлюднений  
      після отримання необхідної інформації від державного замовника. 

                   ** Вартість навчання у 2021 році. Вартість навчання у 2022 році після затвердження, буде розміщена на сайті  
   Національної академії за посиланням https://nadpsu.edu.ua/abituriientam/pidhotovka-studentiv/ 

3. Для здобуття ступеня вищої освіти магістра за державним замовленням  
за денною формою здобуття освіти 

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація  Освітньо-професійна 
програма 

Виділена частина 
ліцензованого 

обсягу 

Нормативні 
терміни навчання 

Шифр Назва Код Назва 

25 

Воєнні науки, 
національна 

безпека, безпека 
державного 

кордону 

252 Безпека державного 
кордону  Безпека державного 

кордону буде оприлюднена 
після отримання 

необхідної інформації 
від державного 

замовника (АДПСУ) 
п.8 р.4 Умов прийому 

1 рік 
10 місяців 

256 Національна безпека 
256.06 Сфера 
прикордонної 

діяльності 

Національна безпека 
(сфера прикордонної 

діяльності, 
стратегічний рівень) 

1 рік 
10 місяців 

26 Цивільна безпека 262 Правоохоронна 
діяльність  Правоохоронна 

діяльність 
1 рік 

10 місяців 
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4. Для здобуття ступеня вищої освіти магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб  
за денною формою здобуття освіти 

Галузь знань Спеціальність 
Спеціалізація 

 Освітньо-
професійна 
програма 

Виділена частина 
ліцензованого обсягу  

Нормативні 
терміни навчання 

Вартість одного 
року навчання, 

грн. * Шифр Назва Код Назва 

03 Гуманітарні 
науки 035 Філологія 

035.041 
Германські мови 

та літератури 
(переклад 

включно), перша 
– англійська 

Філологія 
магістр 25 1 рік 

6 місяців  

08 Право 081 Право 
 

Право 25 1 рік 
6 місяців  

Примітка. *- Вартість навчання у 2022 році після затвердження, буде розміщена на сайті Національної академії за посиланням 
https://nadpsu.edu.ua/abituriientam/pidhotovka-studentiv/ 

 
5. Для здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за державним замовленням 

Галузь знань Спеціальність  Освітньо-
наукова 

програма 

Виділена частина 
ліцензованого обсягу  

Нормативні 
терміни навчання 

Шифр Назва Код Назва 

25 
Воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного 
кордону 

252 Безпека державного 
кордону 

Безпека 
державного 

кордону 

буде оприлюднена після отримання 
необхідної інформації від 

державного замовника (АДПСУ) п.8 
р.4 Умов прийому 

4 роки 

 
____________________________________________________________________________________________________________



Додаток 3 
до Правил прийому до Національної 
академії Державної прикордонної 
служби України  
імені Б. Хмельницького у 2022 році 
(п.1 розділу VIІ) 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА ПОРЯДОК 

ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА  

І. Загальні положення 
Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі 

інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню 
програму (спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та 
інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі 
необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) 
матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію. Це спосіб вивчити 
кандидата більш цілісно і персоналізовано, зрозуміти, чому саме він повинен 
стати студентом Національної академії. Мотиваційний лист обґрунтовує 
бажання вступника навчатися для здобуття освітнього ступеня магістра за 
конкретною освітньою програмою у Національній академії та визначає коло 
професійних інтересів та рівень мотивації до навчання. 

ІІ. Критерії оцінювання мотиваційних листів 
Основними критеріями оцінювання мотиваційного листа є: 

Критерій Змістовий вияв і  
композиційне оформлення критерію 

Бали  

ЗМІСТОВНА КОМПОНЕНТА (180 балів) 

Вступ 
наявна назва мотиваційного листа, звернення, 
вказані особисті дані вступника 

10 

вступ відсутній 0 

1. Мотиваційний 

визначеність мотиваційної сфери вступника щодо 
майбутньої професії, наявність роздумів щодо 
правильності професійного самовизначення, 
здатності до самореалізації у професії, бачення 
себе у перспективі як успішного, 
конкурентоспроможного фахівця 

30 

лише частково визначена мотиваційна сфера 
вступника або відсутнє (недостатньо 
обґрунтоване) бачення себе у перспективі як 
успішного, конкурентоспроможного фахівця 

20 

не визначена мотиваційна сфера вступника або 
не обґрунтоване бачення себе у перспективі як 
успішного, конкурентоспроможного фахівця 

10 

критерій не розкрито 0 
2. Соціально- наведено принаймні один доречний приклад із 30 
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когнітивний власного життя або подію з історії чи суспільно-
політичного життя, що спонукали до обрання 
спеціальності, виявлено здатність до 
інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, 
ситуацій; здатність до особистісно значущих 
висновків, як регуляторів соціальної поведінки, 
процесу професійного становлення 
не наведено доречного прикладу із власного 
життя або події з історії чи суспільно-
політичного життя, що спонукало до обрання 
спеціальності; він не є конкретизованим; у ньому 
є фактичні помилки; недостатньо обґрунтовані 
ідеї, факти, реалії, ситуації;  висновки, що 
зроблені, не є особисто значущими щодо 
соціальної поведінки та процесу професійного 
становлення 

20 

прикладу з історії, суспільно-політичного чи 
власного життя  що спонукав до обрання 
спеціальності немає, або він не є доречним;  не 
обґрунтовані ідеї, факти, реалії, ситуації або  
відсутні будь-які  висновки, як регулятори 
соціальної поведінки, процесу професійного 
становлення 

10 

критерій не розкрито  0 

3.  Перцептивно-
соціальний 

роздуми під час написання листа торкаються 
проблем самопізнання, самовизначення в 
соціумі; проєктуючи себе на майбутню професію, 
розкрито власний досвід взаємодії з соціальним 
оточенням, присутня орієнтація на перспективи 
розвитку 

30 

під час написання листа не розкриті проблеми 
самопізнання, самовизначення в соціумі, не 
обґрунтовано власний досвід взаємодії з 
соціальним оточенням, однак присутнє 
проєктування себе на майбутню професію та 
обґрунтовані перспективи розвитку 

20 

під час написання листа не розкриті проблеми 
самопізнання, самовизначення в соціумі, не 
розкрито власний досвід взаємодії з соціальним 
оточенням, відсутнє проєктування себе на 
майбутню професію, не розкриті перспективи 
розвитку 

10 

критерій не розкрито 
 

0 
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4. Конструктивність 
авторської позиції 

вступника 

наявність гіпотетично закладеної проєкції на 
позитивне вирішення проблеми, власний 
особистісний, соціальний, професійний 
саморозвиток 

30 

наявність гіпотетично закладеної проєкції на 
позитивне вирішення проблеми, однак 
недостатньо обґрунтованою є позиція щодо 
особистісного, соціального та професійного 
саморозвитку 

20 

розкрито тільки аспекти професійного розвитку  10 
критерій не розкрито 0 

5. Логічність, 
послідовність 

висловлення демонструє зосередженість на 
запропонованій проблемі, цілісний, послідовний і 
несуперечливий розвиток думки (має логічний і 
послідовний виклад) 

30 

у роботі є порушення логічності, цілісності, 
послідовності й несуперечливості розвитку 
думки 

20 

робота містить окремі тези, які не поєднані 
логічно  

10 

логіки викладу, цілісності, послідовності й 
несуперечливості розвитку думки немає 

0 

Висновки 

Висновки органічно пов’язані з аргументами й 
прикладами 

20 

Висновки  лише частково пов’язані з 
аргументами та прикладами 

10 

Висновків немає; висновки не пов’язані з 
аргументами та прикладами 

0 

МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ (20 балів) 

1. Орфографія 
та пунктуація* 

0–1 10 
2–6 8 
7–11 6 
12–16 4 
17 і більше 2 

2. Лексика, 
граматика та 
стилістика 

0–1 10 
2–4 8 
5–7 6 
8–10 4 
11 і більше 2 

* - Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи 2 негрубі помилки рахують як 1 грубу. 
До негрубих зараховують такі помилки: у написанні великої літери у складних власних назвах; у випадках написання 
разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками; у випадках нерозрізнення не/ні 
(не хто інший/ніхто інший); у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший; у пропуску 
одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.  

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не додають і не зараховують як 1 (одну) грубу. 
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Результат оцінювання входить до розрахунку конкурсного балу (для 
конкурсних пропозицій відповідно до Правил прийому), оцінюється за шкалою 
100-200. Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за 
мотиваційний лист – 200 балів. 

151-200 балів вступник отримує за текст мотиваційного листа, який  
чіткий, не містить граматичних помилок, послідовний та лаконічний; вступник 
розуміє специфіку роботи за вибраною спеціальністю; вступник має високу 
мотивацію до навчання та може пояснити як навчання за вибраною програмою 
допоможе його професійній реалізації. 

100-150 балів – текст мотиваційного листа не завжди послідовний та 
структурований; вступник демонструє мотивацію до навчання, може окреслити 
як знання так і навички, що будуть отримані під час навчання, допоможуть йому 
реалізувати професійні кар’єрні плани; 

0-99 балів – вступник демонструє посередню мотивацію до навчання або 
невмотивованість до навчання; вступник не розуміє основних аспектів вибраної 
спеціальності; в тексті листа відсутнє пояснення вступника щодо планів 
застосування здобутих під час навчання знань та навичок, містяться 
орфографічні та інші помилки. 

Роботу обсягом до 100 слів оцінюють у 0 балів. 
 

ІІІ. Структура оцінки мотиваційного листа 
1. Лист має бути написаний за наступною структурою: адресна інформація, 

вступ, основна частина, заключна частина. 
1.1 Адресна інформація – це частина мотиваційного листа з інформацією 

про Національну академію (назва закладу вищої освіти, прізвище та ініціали 
особи, якій адресується лист) та вступника (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса 
місця реєстрації, електронна адреса, номер телефону). 

Наприклад:  
Національна академія  
Державної прикордонної служби 
України імені Б. Хмельницького 
Голові Приймальної комісії  
Олександру ЛУЦЬКОМУ  
 
ім'я, по батькові, прізвище 
вулиця, номер будинку, квартири 
назва населеного пункту 
індекс, e-mail, контактний № телефону 

 
1.2 Вступ. У цій частині мотиваційного листа вступник пояснює, чому 

обрано для навчання саме Національну академію і як, на його думку, навчання 
в Національній академії сприятиме його професійному розвитку і зростанню 
(один абзац). 
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1.3 Основна частина. Ця частина мотиваційного листа починається з 
наступного абзацу мотиваційного листа та може складатися з декількох абзаців. 
Її можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника, описати, 
що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та професії, ким він себе 
бачить після завершення навчання тощо. 

У наступному абзаці вступнику потрібно описати: 
свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи у 

навчанні, участь у проектах і майстер-класах, володіння іноземними мовами та 
інше); 

здобуті знання та навички, які допоможуть при навчанні за обраною 
спеціальністю; 

добрі академічні результати з певних предметів, що пов’язані з освітньою 
програмою та ін. 

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про 
соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої 
успішної роботи за фахом. 

Варто описати альтернативні варіанти вибору професії та чому зупинились 
саме на такій альтернативі. 

Можливо навести осіб, які рекомендували (вплинули на вибір) навчання в 
Національній академії (обраній спеціальності). 

1.4 Заключна частина має завершуватись коротким підсумком у два- три 
речення, які підтверджують готовність вступника навчатися та вказують на 
його впевненість у правильному виборі освітньої програми 

2. Обсяг мотиваційного листа – не більше двох сторінок формату А4. 
 

IV. Порядок оцінювання мотиваційних листів 
1. Мотиваційні листи подаються вступниками у вигляді сканкопій до 

приймальної комісії Національної академії. 
У темі листа вступник обов’язково прописує «Мотиваційний лист, 

«прізвище, ім’я, по батькові»» В тексті мотиваційного листа вступник зазначає 
спеціальність та завіряє його власним підписом.  

2. Оцінювання мотиваційних листів проводить комісія з оцінювання 
мотиваційних листів, склад якої затверджується головою приймальної комісії. 
До складу такої комісії можуть входити представники роботодавців (за згодою). 

Мотиваційні листи розглядаються комісією відповідно до порядку 
надходження.  

Після отримання від представників приймальної комісії відповідних 
сканкопій (фотокопій) мотиваційних листів вступників, комісія проводить 
засідання, на якому оцінює мотиваційний лист. Засідання може проводитися 
онлайн з використанням засобів корпоративного зв'язку. 

3. Затвердження оцінки за мотиваційний лист приймається простою 
більшістю голосів членів комісії. Рішення комісії вважається легітимним, якщо 
голосувало більшість членів її складу. Під час засідання формується відомість, 
в яку записуються дані вступника та оцінка за його мотиваційний лист. 
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4. Результати оцінювання мотиваційних листів оприлюднюються на сайті 
(інформаційній дошці приймальної комісії) Національної академії не раніше 25 
вересня 2022 року. 
____________________________________________________________________ 



Додаток 4 
до Правил прийому до Національної академії 
Державної прикордонної служби України  
імені Б. Хмельницького у 2022 році 
(п.3 розділу VIІ) 

 
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти  

(вступних випробувань) 
Спеціальність 

Спеціалізація  
Освітньо-

професійна 
програма 

Перелік конкурсних предметів  
(вступних іспитів, творчих конкурсів) 

Вагові 
коефіцієнти 

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі в 

конкурсі 
Код Назва 

для вступників на навчання за державним замовленням за схемою підготовки «курсант» (денна форма здобуття освіти) 

035 Філологія 

035.041 «Германські 
мови та літератури», 
(переклад включно) 
перша – англійська 

Філологія 

1. Українська мова 0,4 100 
2. Математика 0,2 100 
3. Історія України  0,2 100 
4. Творчий конкурс: перевірка рівня 
фізичної підготовленості  0,2 100 

053 Психологія  Психологія 

1. Українська мова 0,2 100 
2. Математика 0,4 100 
3. Історія України  0,2 100 
4. Творчий конкурс: перевірка рівня 
фізичної підготовленості  0,2 100 

172 Телекомунікації 
та радіотехніка  Телекомунікації та 

радіотехніка 

1. Українська мова 0,2 100 
2. Математика 0,4 100 
3. Історія України  0,2 100 
4. Творчий конкурс: перевірка рівня 
фізичної підготовленості  0,2 100 

252 
Безпека 

державного 
кордону 

 Безпека державного 
кордону 

1. Українська мова  0,3 100 
2. Історія України 0,45 100 
3. Творчий конкурс: перевірка рівня 
фізичної підготовленості 0,25 100 
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Спеціальність 
Спеціалізація  

Освітньо-
професійна 
програма 

Перелік конкурсних предметів  
(вступних іспитів, творчих конкурсів) 

Вагові 
коефіцієнти 

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі в 

конкурсі 
Код Назва 

 
Організація діяльності 

кінологічних 
підрозділів ДПСУ 

1. Українська мова  0,3 100 
2. Історія України 0,45 100 
3. Творчий конкурс: перевірка рівня 
фізичної підготовленості 0,25 100 

 
Організація діяльності 
інженерно-технічних 

підрозділів ДПСУ 

1. Українська мова  0,3 100 
2. Математика 0,45 100 
3. Творчий конкурс: перевірка рівня 
фізичної підготовленості 0,25 100 

262 Правоохоронна 
діяльність  Правоохоронна 

діяльність 

1. Українська мова  0,3 100 
2. Історія України 0,45 100 
3. Творчий конкурс: перевірка рівня 
фізичної підготовленості 0,25 100 

 
Спеціальність 

Спеціалізація Освітньо-професійна 
програма 

Перелік конкурсних предметів  
(вступних екзаменів, творчих 

конкурсів) 

Вагові 
коефіцієнти 

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі в 

конкурсі  
Код Назва 

для вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб за схемою підготовки «студент» 

035 Філологія 
035.041 «Германські мови 
та літератури», (переклад 

включно) перша – 
англійська 

Філологія 
1. Українська мова 0,4 100 
2. Математика 0,3 100 
3. Історія України  0,3 100 

081 Право  Право 
1. Українська мова 0,35 100 
2. Математика 0,25 100 
3. Історія України  0,4 100 

________________________________________________________________________________________________________
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до Правил прийому до Національної 
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І. Загальні положення 

1. Це Положення визначає порядок проведення оцінювання рівня фізичної 
підготовленості вступників до Національної академії Державної прикордонної 
служби України імені Б.Хмельницького (далі – Національна академія). 

2. Рівень фізичної підготовленості вступників визначають шляхом 
проведення тестування їх основних фізичних якостей і навичок (сили, 
витривалості, швидкості, гнучкості, спритності). 

3. Основною метою тестування вступників є визначення їх придатності до 
служби в Державній прикордонній службі України (далі – ДПСУ) та 
придатності до опанування навчальної програми за відповідним рівнем вищої 
освіти в академії, їх здатності переносити фізичні навантаження без зниження 
працездатності під час виконання службових завдань, що стоять перед 
органами (підрозділами) Державної прикордонної служби України. 

4. Перевірка рівня фізичної підготовленості вступників може проводитись 
у вигляді творчого конкурсу або вступного іспиту.  

5. Після завершення оцінювання рівня фізичної підготовленості результати 
підраховуються та затверджуються складом відповідної комісії для оцінки 
рівня фізичної підготовленості (далі - комісія)  і оголошуються вступникам в 
день проведення заходу або не пізніше наступного дня. 

II. Організація та порядок проведення перевірки  
рівня фізичної підготовленості 

1. Перевірка рівня фізичної підготовленості вступників здійснюється 
комісією, склад якої призначений наказом ректора Національної академії. 

2. З метою об’єктивного визначення рівня фізичної підготовленості 
вступників, здійснюється їх розподіл на вікові групи: 

вступники з числа цивільної молоді (військовозобов’язаних); 
вступники з числа осіб рядового, сержантського та старшинського 

складу; 
вступники з числа осіб офіцерського складу: 

1 вікова група (чоловіки – до 30 років, жінки – до 25 років); 
2 вікова група (чоловіки – від 30 до 35 років, жінки – до 30 років); 
3 вікова група (чоловіки – від 35 до 40 років, жінки – до 35 років); 
4 вікова група (чоловіки – від 40 до 45 років, жінки – понад 35 років); 
5 вікова група (чоловіки – від 45 до 50 років); 
6 вікова група (чоловіки – 50 років i старші). 

3. Рівень фізичної підготовленості вступників визначають за результатами 
виконання трьох контрольних вправ:  
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з числа цивільної молоді (військовозобов’язаних), рядового, 

сержантського та старшинського складу (чоловіки) до 30 років, офіцери 
(чоловіки) 1-ї, 2-ї вікових груп: 

1) біг на 100 метрів; 
2) підтягування на перекладині; 
3) біг на 3 000 метрів; 
офіцерського складу (чоловіки) (3–6-ї вікових груп): 
1) біг на 100 метрів; 
2) підтягування на перекладині; 
3) біг на 1 000 метрів; 
для жінок (усіх категорій вступників): 
1) біг на 100 метрів;  
2) комплексна силова вправа; 
3) біг на 1 000 метрів.  

4. До заходів з перевірки рівня фізичної підготовленості допускаються 
вступники, яких допущено до участі в конкурсі та пройшли медичний огляд. 

5. Виконання практичних вправ проводять в обов’язковій присутності 
медичного працівника.  

6. Для чоловіків та жінок умови виконання практичних вправ однакові. 
Форма одягу при перевірці рівня фізичної підготовленості: 

для вступників цивільної молоді (військовозобов’язаних) (чоловіки, 
жінки), з числа військовослужбовців-чоловіків 5–6-ї вікових груп та 
військовослужбовців-жінок: спортивна (спортивна майка (футболка), спортивні 
шорти або штани, кросівки або кеди); 

для вступників з числа військовослужбовців-чоловіків 1–4-ї вікових груп: 
військова польова, черевики з високим берцем, у разі невідповідності 
встановленого взуття, застосовуються поправки на взуття (тапочки/черевики 
відповідно):  

біг 1000 м (хв,с ) – +0,10/+0,05;  
біг 3000 м (хв,с ) – +0,50/+0,30;  
біг 100 м (с) – +1,0/+0,5;  
підтягування – -1 разів. 

7. Етапи проведення перевірки рівня фізичної підготовленості:  
1) вступна частина (проведення цільового інструктажу, доведення вправ та 

нормативів, послідовності їх виконання та порядку оцінювання); 
2) підготовча частина (розминка до 15 хвилин, яку проводять вступники 

самостійно, можливе проведення розминки також у складі групи під 
керівництвом члена комісії);  

3) основна частина (виконання контрольних вправ з перервами на 
відпочинок не менше 15 хвилин).  
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8. Під час інструктажу вступникам наголошують на необхідність 

дотримання заходів безпеки під час виконання контрольних вправ та 
запобігання травматизму, а також проводять опитування вступників щодо їх 
готовності до фізичного навантаження.  

9. Вступників, які мають скарги на погане самопочуття, оглядає медичний 
працівник та приймає рішення про надання/ненадання дозволу на виконання 
вправ. У разі погіршання стану здоров’я під час виконання практичних вправ 
вступник зобов’язаний негайно повідомити про це членів комісії та медичних 
працівників, які зобов’язані організувати надання йому невідкладної медичної 
допомоги.  

10. Для об’єктивної перевірки вступників члени комісії використовують 
відповідні технічні засоби та прилади (секундомір, нагрудний номер, стартовий 
прапорець тощо).  

III. Умови та порядок виконання контрольних вправ  

1. Контрольні вправи з бігу на 100, 1 000 та 3 000 метрів 

1. Для контролю виконання вправ члени комісії забезпечені секундоміром, 
що фіксує соті частки секунди, визначеною дистанцією, стартовим прапорцем 
(стартовим пістолетом). Вступник на вихідному положенні. Вихідне положення 
– високий старт. 

2. Контрольні вправи проводяться на бігових доріжках або на іншій 
місцевості з будь-яким покриттям, яка підготовлена для безпечного виконання 
вправ і дозволяє об’єктивно визначити результати. Вправу з бігу на 100 метрів 
проводять виключно на біговій доріжці, розділеній на окремі смуги. 
Максимальна кількість учасників забігу становить 4 особи – для бігу на 100 
метрів та 30 осіб – для бігу на 1 000 і 3 000 метрів. 

3. Під час виконання контрольної вправи з бігу на 100 метрів учасники 
тестування за командою стартера «На старт» мають підійти до стартової лінії, 
поставити одну ногу вперед, не наступаючи на лінію, другу відвести на 
півкроку позаду і залишитись у нерухомому положенні. За командою «Увага» 
перенести вагу тіла на опорну ногу, тулуб нахилити вперед, руки зігнути в 
ліктях, за командою «Руш» розпочати біг і якнайшвидше подолати дистанцію, 
не перетинаючи розмежувальну лінію, яка розділяє доріжки. Забороняється під 
час виконання вправи перетинати межу визначеної бігової доріжки. Під час бігу 
по дистанції вступники зобов’язані дотримуватись заходів безпеки та зберігати 
рівновагу, щоб уникнути падінь і травмувань. 

4. Під час виконання контрольних вправ з бігу на 1 000, 3 000 метрів 
вступники у складі визначеної групи за командою «На старт» підходять до лінії 
старту, приймають положення високого старту і зберігають нерухоме 
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положення. За сигналом стартера «Руш» розпочинають біг за вказаним 
маршрутом та пробігають установлену дистанцію.  

5. Результатом виконання вправ з бігу є час із точністю до десятої частки 
секунди на 100 метрів і до секунди – на 1 000 та 3 000 метрів. 

6. Вправа з бігу на 1 000 метрів (3 000 метрів) виконується після виконання 
двох попередніх вправ – бігу на 100 метрів та підтягування на перекладині 
(комплексної силової вправи). 

2. Контрольна вправа – підтягування на перекладині 

1. Виконується з вису на прямих руках хватом зверху (положення вису 
фіксується не менше однієї секунди). При підтягуванні підборіддя повинно 
бути вище перекладини. Дозволяється згинання та розведення ніг i відхилення 
тіла від нерухомого положення не більше ніж на 30 градусів відносно 
перекладини. Забороняється виконання хльостких рухів ногами. 

2. Результатом тестування є кількість безпомилкових підтягувань, під час 
яких не порушено жодної з нижче перерахованих умов. Кожному вступникові 
надається одна спроба для виконання вправи. 

3. Повторення не зараховується у разі: 
1) відсутності фіксації вихідного положення тіла; 
2) підтягування з положенням підборіддя нижче перекладини та 

закиданням потилиці назад; 
3) якщо підтягування виконано з допомогою хльостких рухів, ривками або 

з махами ніг (тулуба); 
4) підтягування зі схрещеними ногами або зігнутими колінами; 
5) поперемінного згинання рук; 
6) розгойдування під час підтягування; 
7) зміни положення рук під час підтягування; 
8) відсутності фіксації вихідного положення після останнього повторення. 

4. Для вступників з числа осіб офіцерського складу (чоловіки) вправа 
підтягування на перекладені, може бути замінена на комплексну силову вправу 
за наявності відповідного висновку військово-лікарської комісії (бали 
нараховуються відповідно до додатка № 5.1). 

3. Комплексна силова вправа 

1. Вправа виконується на рівному майданчику на одній площині 
(гімнастичному маті, листи татамі). Вправа також може проводитися із 
застосуванням контактної платформи заввишки 15 см. Час на виконання вправи 
– 1 хвилина. 
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2. За командою «Вихідне положення – прийняти» вступник приймає 

положення лежачи на спині, руки за головою, лікті в сторони, ноги закріплені 
(ноги тримає асистент). За командами «Увага», «Руш» виконати протягом 
30 секунд максимальну кількість нахилів вперед до торкання пальцями рук 
пальців ніг з поверненням у вихідне положення, руки за головою, лопатки 
торкаються поверхні, лікті в сторони, ноги прямі. За командою «Час» вступник 
повертається в положення упор лежачи, руки на ширині плечей та рівні, плечі, 
тулуб і ноги утворюють пряму лінію, носки ніг упираються в підлогу без опори. 
Вступник без паузи для відпочинку виконує впродовж наступних 30 секунд 
максимально можливу кількість згинань і розгинань рук до команди «Стій». 
Згинаючи руки, вступник має торкатись грудьми поверхні або контактної 
платформи, розгинаючи руки у ліктьових суглобах, повертатись у вихідне 
положення. 

3. Результатом виконання вправи є загальна кількість піднімання тулуба в 
сід та згинань і розгинань рук в упорі лежачи за 1 хвилину. Вправа 
зараховується у разі виконання мінімальної кількості повторень першої частини 
вправи (7 повторень піднімання тулуба в сід) та мінімальної кількості 
повторень другої частини вправи (одне згинання і розгинання рук в упорі 
лежачи), тобто виконання залікових повторень обох частин вправи. 

4. Спроба не зараховується у разі: 
1) відсутності торкання пальцями рук пальців ніг під час виконання першої 

частини вправи; 
2) відсутності рук за головою, торкання лопатками поверхні та розведення 

ліктів у сторони під час виконання першої частини вправи;  
3) зміщення таза під час виконання першої частини вправи; 
4) торкання підлоги колінами, стегнами, тазом під час виконання другої 

частини вправи; 
5) порушення прямої лінії «плечі – тулуб – ноги» під час виконання другої 

частини вправи; 
6) відсутності фіксації тіла у вихідному положенні під час виконання 

другої частини вправи; 
7) почергового розгинання рук під час виконання другої частини вправи; 
8) відсутності торкання грудьми підлоги (платформи) під час виконання 

другої частини вправи; 
9) розведення ліктів щодо тулуба більше ніж на 45 градусів під час 

виконання другої частини вправи. 

ІV. Критерії перевірки рівня фізичної підготовленості 

1. Порядок перевірки рівня фізичної підготовленості вступників 
проводиться згідно додатком 5.1. 

2. Перевірка рівня фізичної підготовленості вступників визначається за 
результатами практичного виконання трьох вправ. 
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3. Усі вправи виконують впродовж одного дня. Для виконання вправ 

надається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву у момент наскоку) 
екзаменатор може дозволити виконати вправу повторно. Виконання вправ з 
метою підвищення оцінки не дозволяється. 

4. Оцінюється виконання вправ колегіальним рішенням всіх членів комісії, 
які беруть участь у прийманні кожної окремої вправи.  

5. Результати оцінюються за сумою балів та переводяться в 100–200-
бальну шкалу оцінювання. Порядок нарахування балів здійснюється згідно з 
таблицями наведеними у додатках 5.1, 5.2. За виконання вправ з результатами, 
що перевищують 50 балів, нараховуються додатково бали. 

6. Вступників, які не виконали норматив будь-якої з трьох вправ: 
з числа цивільної молоді (військовозобов’язаних), рядового, 

сержантського та старшинського складу (чоловіки) до 30 років, офіцери 
1–ї, 2–ї вікових груп: 

1) біг на 100 метрів – 18,1 с; 
2) підтягування на перекладині – 3 повторення; 
3) біг на 3 000 метрів – 17 хв 45 с; 
офіцерського складу (3–6-ї вікових груп): 
1) біг на 100 метрів – 18,1 с; 
2) підтягування на перекладені – 3 повторення; 
3) біг на 1 000 метрів – 5 хв 45 с; 
для жінок (всіх категорій вступників): 
1) біг на 100 метрів – 20,4 с;  
2) комплексна силова вправа – 8 повторень; 
3) біг на 1 000 метрів – 7 хв 10 с  

до подальшої участі у конкурсному відборі не допускаються. 

7. Вступників, які не набрали 100 балів (додаток 5.2), за виконання трьох 
вправ, до подальшої участі у конкурсному відборі не допускають. 
____________________________________________________________________



Додаток 5.1 
до Правил прийому до Національної академії 
Державної прикордонної служби України  
імені Б. Хмельницького у 2022 році 
(п. 4.3 розділу VIІ) 

ТАБЛИЦЯ 
нарахування балів за виконання вправ з фізичної підготовленості 

БАЛИ 

 Чоловіки Жінки 

Біг на 100 м,с 
Підтягу- 
вання, 

повторень 

Комплексна 
силова 
вправа, 

повторень 

Біг на 
1 000 м, 

хв, с 

Біг на 
3 000 м, 

хв, с 

Комплексна 
силова вправа, 

повторень 

Біг на 
1 000 м, 

хв, с 
Біг на 100 м,с 

50 12,3 30 71 3,00 10,30 54 3,30 13,3 
49 12,4 29 70 3,02 10,40 52 3,33 13,4 
48 12,5 28 69 3,04 10,50 50 3,36 13,5 
47 12,6 27 68 3,06 11,00 49 3,39 13,6 
46 12,7 26 67 3,08 11,10 48 3,42 13,7 
45 12,8 25 66 3,10 11,20 47 3,45 13,8 
44 12,9 24 65 3,11 11,25 46 3,47 13,9 
43 13,0 23 64 3,12 11,30 45 3,49 14,0 
42 13,1 22 63 3,13 11,35 44 3,51 14,1 
41 13,2 21 62 3,14 11,40 43 3,53 14,2 
40 13,3 20 61 3,15 11,45 42 3,55 14,3 
39 13,4 19 60 3,16 11,50 41 3,57 14,4 
38 13,5 18 59 3,17 11,55 40 3,59 14,5 
37 13,6 17 58 3,18 12,00 39 4,01 14,6 
36 13,7 16 57 3,19 12,05 38 4,03 14,7 
35 13,8 15 56 3,20 12,10 37 4,06 14,8 
34 13,9 — 55 3,23 12,15 36 4,09 14,9 
33 14,0 14 54 3,26 12,20 35 4,12 15,0 
32 14,1 — 53 3,29 12,25 34 4,15 15,1 
31 14,2 13 52 3,32 12,30 33 4,19 15,2 
30 14,3 — — 3,35 12,35 32 4,23 15,3 
30 14,3 — 51 3,35 12,35 32 4,23 15,3 



2 
Продовження додатка 5.1 

БАЛИ 

 Чоловіки Жінки 

Біг на 100 м,с 
Підтягу- 
вання, 

повторень 

Комплексна 
силова 
вправа, 

повторень 

Біг на 
1 000 м, 

хв, с 

Біг на 
3 000 м, 

хв, с 

Комплексна 
силова вправа, 

повторень 

Біг на 
1 000 м, 

хв, с 
Біг на 100 м,с 

29 14,4 12 50 3,38 12,40 31 4,27 15,4 
28 14,5 — 49 3,41 12,45 30 4,31 15,6 
27 14,6 11 48 3,44 12,50 29 4,35 15,8 
26 14,7 — 47 3,47 12,55 28 4,40 16,0 
25 14,8 10 46 3,50 13,00 27 4,45 16,2 
24 14,9 — 45 3,53 13,05 26 4,50 16,4 
23 15,0 9 44 3,56 13,10 25 4,55 16,6 
22 15,1 — 43 3,59 13,15 24 5,00 16,8 
21 15,2 8 42 4,02 13,20 23 5,07 17,0 
20 15,3 — 41 4,05 13,25 22 5,14 17,2 
19 15,4 7 40 4,10 13,30 21 5,21 17,4 
18 15,5 — 39 4,15 13,40 20 5,28 17,6 
17 15,6 6 38 4,19 13,50 19 5,35 17,8 
16 15,8 — 37 4,23 14,00 18 5,42 18,0 
15 16,0 — 36 4,27 14,10 17 5,49 18,3 
14 16,2 5 35 4,31 14,20 16 5,56 18,6 
13 16,4 — 34 4,35 14,30 15 6,03 19,0 
12 16,6 — 33 4,45 14,40 14 6,10 19,2 
11 16,8 4 32 4,55 14,50 13 6,20 19,4 
10 17,0 — 31 5,05 15,25 12 6,30 19,6 
9 17,2 — 30 5,15 16,00 11 6,40 19,8 
8 17,5 3 29 5,25 16,35 10 6,50 20,0 
7 17,8 — 28 5,35 17,10 9 7,00 20,2 
6 18,1 — 27 5,45 17,45 8 7,10 20,4 

_______________________________________________________________________________________________________



Додаток 5.2 
до Правил прийому до Національної академії 
Державної прикордонної служби України  
імені Б. Хмельницького у 2022 році 
(п. 4.3 розділу VIІ) 

ТАБЛИЦЯ  
переведення балів, отриманих за виконання фізичних вправ (за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів) 

Шкала 
100–200 

Для 
вступників з 
числа осіб 
цивільної 

молоді 

Для 
вступників з 
числа осіб 
рядового, 

сержантсь-
кого та 

старшинсь- 
кого складу  

Для вступників з числа осіб офіцерського складу 

1-ша вікова 
група 

(чоловіки) 

2-га  
вікова  
група 

(чоловіки) 

3-тя вікова 
група 

(чоловіки) 

4–6 та 
вікова 
група 

(чоловіки) 

1-ша вікова  
група 

(жінки) 

2-га  
вікова 
група 

(жінки) 

3-тя  
вікова  
група 

(жінки) 

4-та 
вікова 
група 

(жінки) 

100 46 26 41 36 21 16 31 21 16 11 
101 47 27 42 37 22 17 32 22 17 12 
102 48 28 43 38 23 18 33 23 18 13 
103 49 29 44 39 24 19 34 24 19 14 
104 50 30 45 40 25 20 35 25 20 15 
105 51 31 46 41 26 21 36 26 21 16 
106 52 32 47 42 27 22 37 27 22 17 
107 53 33 48 43 28 23 38 28 23 18 
108 54 34 49 44 29 24 39 29 24 19 
109 55 35 50 45 30 25 40 30 25 20 
110 56 36 51 46 31 26 41 31 26 21 
111 57 37 52 47 32 27 42 32 27 22 
112 58 38 53 48 33 28 43 33 28 23 
113 59 39 54 49 34 29 44 34 29 24 
114 60 40 55 50 35 30 45 35 30 25 
115 61 41 56 51 36 31 46 36 31 26 
116 62 42 57 52 37 32 47 37 32 27 
117 63 43 58 53 38 33 48 38 33 28 
118 64 44 59 54 39 34 49 39 34 29 
119 65 45 60 55 40 35 50 40 35 30 
120 66 46 61 56 41 36 51 41 36 31 
121 67 47 62 57 42 37 52 42 37 32 
122 68 48 63 58 43 38 53 43 38 33 



2 
Продовження додатка 5.2 

Шкала 
100–200 

Для 
вступників з 
числа осіб 
цивільної 

молоді 

Для 
вступників з 
числа осіб 
рядового, 

сержантсь-
кого та 

старшинсь- 
кого складу  

Для вступників з числа осіб офіцерського складу 

1-ша вікова 
група 

(чоловіки) 

2-га  
вікова  
група 

(чоловіки) 

3-тя вікова 
група 

(чоловіки) 

4–6 та 
вікова 
група 

(чоловіки) 

1-ша вікова  
група 

(жінки) 

2-га  
вікова 
група 

(жінки) 

3-тя  
вікова  
група 

(жінки) 

4-та 
вікова 
група 

(жінки) 

123 69 49 64 59 44 39 54 44 39 34 
124 70 50 65 60 45 40 55 45 40 35 
125 71 51 66 61 46 41 56 46 41 36 
126 72 52 67 62 47 42 57 47 42 37 
127 73 53 68 63 48 43 58 48 43 38 
128 74 54 69 64 49 44 59 49 44 39 
129 75 55 70 65 50 45 60 50 45 40 
130 76 56 71 66 51 46 61 51 46 41 
132 77 57 72 67 52 47 62 52 47 42 
134 78 58 73 68 53 48 63 53 48 43 
136 79 59 74 69 54 49 64 54 49 44 
138 80 60 75 70 55 50 65 55 50 45 
140 81 61 76 71 56 51 66 56 51 46 
142 82 62 77 72 57 52 67 57 52 47 
144 83 63 78 73 58 53 68 58 53 48 
146 84 64 79 74 59 54 69 59 54 49 
148 85 65 80 75 60 55 70 60 55 50 
150 86 66 81 76 61 56 71 61 56 51 
152 87 67 82 77 62 57 72 62 57 52 
154 88 68 83 78 63 58 73 63 58 53 
156 89 69 84 79 64 59 74 64 59 54 
158 90 70 85 80 65 60 75 65 60 55 
160 91 71 86 81 66 61 76 66 61 56 
162 92 72 87 82 67 62 77 67 62 57 
164 93 73 88 83 68 63 78 68 63 58 
166 94 74 89 84 69 64 79 69 64 59 
168 95 75 90 85 70 65 80 70 65 60 
170 96 76 91 86 71 66 81 71 66 61 
172 97 77 92 87 72 67 82 72 67 62 



3 
Продовження додатка 5.2 

Шкала 
100–200 

Для 
вступників з 
числа осіб 
цивільної 

молоді 

Для 
вступників з 
числа осіб 
рядового, 

сержантсь-
кого та 

старшинсь- 
кого складу  

Для вступників з числа осіб офіцерського складу 

1-ша вікова 
група 

(чоловіки) 

2-га  
вікова  
група 

(чоловіки) 

3-тя вікова 
група 

(чоловіки) 

4–6 та 
вікова 
група 

(чоловіки) 

1-ша вікова  
група 

(жінки) 

2-га  
вікова 
група 

(жінки) 

3-тя  
вікова  
група 

(жінки) 

4-та 
вікова 
група 

(жінки) 

174 98 78 93 88 73 68 83 73 68 63 
176 99 79 94 89 74 69 84 74 69 64 
178 100 80 95 90 75 70 85 75 70 65 
180 101 81 96 91 76 71 86 76 71 66 
182 102 82 97 92 77 72 87 77 72 67 
184 103 83 98 93 78 73 88 78 73 68 
186 104 84 99 94 79 74 89 79 74 69 
188 105 85 100 95 80 75 90 80 75 70 
190 106 86 101 96 81 76 91 81 76 71 
192 107 87 102 97 82 77 92 82 77 72 
194 108 88 103 98 83 78 93 83 78 73 
196 109 89 104 99 84 79 94 84 79 74 
198 110 90 105 100 85 80 95 85 80 75 
200 111 91 106 101 86 81 96 86 81 76 

________________________________________________________________________________________________________



Додаток 6 
до Правил прийому до Національної академії 
Державної прикордонної служби України 
імені Б.Хмельницького у 2022 році 
(п. 5 розділу VІI) 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття ступеня магістра 
- за державним замовленням (офіцери) 

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Освітня програма Назва вступних іспитів 
Код Назва Код Назва 

Професійна кваліфікація: офіцер оперативного рівня 
25 Воєнні науки, національна безпека, 

безпека державного кордону 252 Безпека державного 
кордону 

 Безпека державного 
кордону 

1. Фаховий іспит 
2. Оцінка рівня фізичної підготовленості 

26 Цивільна безпека 262 Правоохоронна 
діяльність 

 Правоохоронна 
діяльність 

1. Фаховий іспит 
2. Оцінка рівня фізичної підготовленості 

Професійна кваліфікація: офіцер стратегічного рівня 

25 Воєнні науки, національна безпека, 
безпека державного кордону 256 Національна безпека 

256.06 Сфера 
прикордонної 

діяльності 

Національна безпека 
(сфера прикордонної 

діяльності, 
стратегічний рівень) 

Фаховий іспит 

 
- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (студенти) 

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Освітня програма Назва вступних іспитів, вага конкурсних 
предметів та творчих конкурсів Код Назва Код Назва 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 

035.041 
«Германські мови 

та літератури», 
(переклад 

включно) перша – 
англійська 

Філологія Розгляд мотиваційного листа 

08 Право 081 Право 
 

Право Магістерський комплексний тест 

____________________________________________________________________________________________________________ 



Додаток 7 
до Правил прийому до Національної 
академії Державної прикордонної 
служби України імені 
Б.Хмельницького у 2022 році 
(п. 6 розділу VII) 
 

ТАБЛИЦІ 
переведення тестових балів до шкали 100 – 200 

 
1. Таблиця переведення тестових балів національного мультипредметного 
тесту  

Т
ес

то
ви

й 
ба

л 

Бал за шкалою 100 - 200 

Т
ес

то
ви

й 
ба

л 

Бал за шкалою 100 - 200 

з у
кр

аї
нс

ьк
ої

 
мо

ви
 

з м
ат

ем
ат

ик
и 

з і
ст

ор
ії 

У
кр

аї
ни

 

з у
кр

аї
нс

ьк
ої

 
мо

ви
 

з м
ат

ем
ат

ик
и 

з і
ст

ор
ії 

У
кр

аї
ни

 

1 100 100 100 19 151 154 151 
2 107 110 107 20 152 156 152 
3 113 118 113 21 153 159 153 
4 119 125 119 22 154 162 154 
5 125 128 125 23 156 165 156 
6 128 131 128 24 158 168 158 
7 131 134 131 25 160 172 160 
8 134 136 134 26 162 176 162 
9 136 138 136 27 164 180 164 
10 138 140 138 28 167 185 167 
11 140 142 140 29 170 192 170 
12 142 144 142 30 173 200 173 
13 144 146 144 31 176   176 
14 146 148 146 32 180   180 
15 147 149 147 33 186   186 
16 148 150 148 34 192   192 
17 149 151 149 35 200   200 
18 150 152 150     

 
 
 
 
 



 
 
2. Таблиця переведення тестових балів магістерського комплексного тесту 

Т
ес

то
ви

й 
ба

л 
Бал за шкалою 100 - 200 

Т
ес

то
ви

й 
ба

л 

Бал за шкалою 100 - 200 

з п
ра

ва
 

з і
но

зе
мн

ої
 

мо
ви

 

з п
ра

ва
 

з і
но

зе
мн

ої
 

мо
ви

 

1 100 100 26 151 176 
2 105 110 27 152 180 
3 110 118 28 153 185 
4 114 125 29 154 192 
5 118 129 30 155 200 
6 122 132 31 156  
7 125 135 32 157  
8 128 138 33 158  
9 131 140 34 159  
10 133 142 35 160  
11 135 144 36 161  
12 137 146 37 162  
13 138 148 38 164  
14 139 149 39 166  
15 140 150 40 168  
16 141 151 41 170  
17 142 152 42 172  
18 143 153 43 174  
19 144 154 44 176  
20 145 156 45 179  
21 146 158 46 182  
22 147 161 47 186  
23 148 164 48 190  
24 149 168 49 195  
25 150 172 50 200  

___________________________________________________________________ 
 



Додаток 8 
до Правил прийому до Національної академії 
Державної прикордонної служби України 
імені Б.Хмельницького у 2022 році 
(п. 6 розділу VII) 

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка 
Галузь знань Спеціальність 

Шифр  Назва Код  Назва 

17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та 
радіотехніка 

25 
Воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного 
кордону 

252 Безпека державного кордону 

___________________________________________________________________



Додаток 9 
до Правил прийому до Національної академії 
Державної прикордонної служби України  
імені Б.Хмельницького у 2022 році 

Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей та освітніх програм, 
за якими оголошується прийом на навчання 

Рівень 
вищої 
освіти 

Спеціальність Спеціалізація Кваліфікація 
Тип 

освітньої 
програми 

Назва освітньої 
програма 

Ліцензова
ний обсяг 
 (на рік) 

Сертифікат 
про 

акредитацію 

Дата 
закінчення дії 
сертифіката Код Назва 

Перший 
(бакалав
рський) 

252 Безпека 
державного 
кордону 

 Бакалавр безпеки 
державного кордону, 

професійна кваліфікація: 
офіцер тактичного рівня 

ДПСУ 

ОПП Безпека 
державного 
кордону 

300 №1366 від 
08.04.2021 

01.07.2026 

252 Безпека 
державного 
кордону 

 Бакалавр безпеки 
державного кордону, 

професійна кваліфікація: 
офіцер тактичного рівня 

ДПСУ 

ОПП Організація 
діяльності 
інженерно-
технічних 
підрозділів ДПСУ 

Умовна 01.07.2023 Умовна 

252 Безпека 
державного 
кордону 

 Бакалавр безпеки 
державного кордону, 

професійна кваліфікація: 
офіцер тактичного рівня 

ДПСУ 

ОПП Організація 
діяльності 
кінологічних 
підрозділів ДПСУ 

20   

081 Право  Бакалавр права ОПП Право 75 НД 2383023 
від 21.04.2017 

01.07.2023 

262 Правоохоронна 
діяльність 

 Бакалавр 
правоохоронної 

діяльності, професійна 
кваліфікація: офіцер 

тактичного рівня ДПСУ 

ОПП Правоохоронна 
діяльність 

120 АД 23005417 
від 03.07.2018 

01.07.2023 

035 Філологія 035.041 
Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
– англійська 

Бакалавр філології, 
професійна кваліфікація: 
офіцер тактичного рівня 

ДПСУ 

ОПП Філологія 300 АД 23003499 
від 23.04.2019 

01.07.2022 



 
Рівень 
вищої 
освіти 

Спеціальність Спеціалізація Кваліфікація 
Тип 

освітньої 
програми 

Назва освітньої 
програма 

Ліцензова
ний обсяг 
 (на рік) 

Сертифікат 
про 

акредитацію 

Дата 
закінчення дії 
сертифіката Код Назва 

035 Філологія 035.041 
Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
– англійська 

Бакалавр філології ОПП Філологія АД 23003499 
від 23.04.2019 

01.07.2022 

053 Психологія  Бакалавр психології, 
професійна кваліфікація: 
офіцер тактичного рівня 

ДПСУ 
 

ОПП Психологія №1520 від 
21.05.2021 

01.07.2026 

172 Телекомунікації 
та радіотехніка 

 Бакалавр 
телекомунікації та 

радіотехніка, професійна 
кваліфікація: офіцер 

тактичного рівня ДПСУ 
 

ОПП Телекомунікації та 
радіотехніка 

№ 412 від 
16.06.2020 

16.06.2025 

Другий 
(магісте
рський) 

252 Безпека 
державного 
кордону 

 Магістр безпеки 
державного кордону, 

професійна кваліфікація: 
офіцер оперативного 

рівня ДПСУ 

ОПП Безпека 
державного 
кордону 

100 Триває 
процедура 
акредитації 

 01.07.2023 

035 Філологія 035.041 
Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
– англійська 

Магістр філології ОПП Філологія  НД 2383022 
від 21.04.2017 

01.07.2022 

081 Право  Магістр права ОПП Право 25 АД 23005204 
від 06.04.2018 

01.07.2023 

262 Правоохоронна 
діяльність 

 Магістр правоохоронної 
діяльності, професійна 

кваліфікація: офіцер 
оперативного рівня 

ДПСУ 
 

ОПП Правоохоронна 
діяльність 

25 АД 23008772 
від 12.06.2019 

01.07.2024 



 
Рівень 
вищої 
освіти 

Спеціальність Спеціалізація Кваліфікація 
Тип 

освітньої 
програми 

Назва освітньої 
програма 

Ліцензова
ний обсяг 
 (на рік) 

Сертифікат 
про 

акредитацію 

Дата 
закінчення дії 
сертифіката Код Назва 

256 Національна 
безпека 

256.06 Сфера 
прикордонної 
діяльності 

Магістр національної 
безпеки (сфера 
прикордонної 

діяльності), професійна 
кваліфікація: офіцер 
стратегічного рівня 

ДПСУ 

ОПП Національна 
безпека (сфера 
прикордонної 
діяльності, 
стратегічний 
рівень) 

120 №245 від 
14.05.2020 

14.05.2025 

Третій 
(освітньо-
науковий) 

252 Безпека 
державного 
кордону 

  ОНП Безпека 
державного 
кордону 

5 №2023 від 
29.07.2021 

01.07.2027 

 
Примітка: * Подано повідомлення про намір акредитувати освітню програму; 

 ОПП – Освітньо-професійна програма; 
 ОНП – Освітньо-наукова програма; 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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