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І. Загальні положення
1. Провадження освітньої діяльності в Національній академії внутрішніх
справ (далі – НАВС або академія) здійснюється відповідно до ліцензії
Міністерства освіти і науки України та відомостей щодо здійснення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від
30 березня 2021 року № 37-л).
2. Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національній
академії внутрішніх справ у 2022 році (далі – Правила прийому) розроблено
відповідно до законодавства України, Порядку прийому на навчання для
здобуття вищої освіти у 2022 році (далі – Порядок), затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за
№ 487/37823 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки
України від 02 травня 2022 року № 400, зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 03 травня 2022 року за № 488/37824), Порядку добору
(відбору) на навчання до закладів освіти на період дії воєнного стану,
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 травня
2022 року № 305, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 травня
2022 року за № 538/37874, а також інших нормативно-правових актів МВС з
питань добору (відбору) та прийому на навчання застосовуються в частині, що
не суперечить цьому Порядку.
Зміни до цих Правил затверджуються Вченою радою академії.
3. Правила прийому до докторантури та ад’юнктури НАВС
затверджуються Вченою радою як додаток до Правил прийому (додаток 1).
4. Прийом на навчання до НАВС здійснюється на конкурсній основі за
відповідними джерелами фінансування.
Академія здійснює підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ
України, Національної поліції України (далі – замовники) за державним
замовленням; за кошти фізичних та/або юридичних осіб на денній та заочній
формах навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії
відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу за відкритими
спеціальностями.
Обсяги набору в межах ліцензованого обсягу до академії за кошти
фізичних та/або юридичних осіб становлять:
1) ступінь бакалавра (спеціальність 053 «Психологія):
– на основі повної загальної середньої освіти (денна) – 200 осіб;
– на основі повної загальної середньої освіти (заочна) – 80 осіб;
2) ступінь бакалавра (спеціальність 081 «Право»):
– на основі повної загальної середньої освіти (денна) – 500 осіб;
– на основі повної загальної середньої освіти (заочна) – 300 осіб;
– на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього
ступеня молодшого бакалавра (денна) – 100 осіб;
– на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього
ступеня молодшого бакалавра (заочна) – 300 осіб;
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– на основі ступеня вищої освіти не нижче бакалавра (заочна) – 200 осіб;
3) ступінь бакалавра (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»):
– на основі повної загальної середньої освіти (денна) – 400 осіб;
– на основі повної загальної середньої освіти (заочна) – 167 осіб;
4) ступінь магістра (спеціальність 053 «Психологія»):
– на основі ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) (заочна) – 200 осіб;
5) ступінь магістра (спеціальність 081 «Право):
– на основі ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) (денна) – 300 осіб;
– на основі ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) (заочна) – 1000 осіб;
6) ступінь магістра (спеціальність 281 «Публічне управління та
адміністрування»):
– на основі ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) (заочна) – 50 осіб;
7) ступінь магістра (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»):
– на основі ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) (денна) – 100 осіб;
– на основі ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) (заочна) – 826 осіб.
5. Організацію прийому вступників до академії здійснює приймальна
комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою.
Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію
Національної академії внутрішніх справ (далі – Положення про приймальну
комісію), затвердженим Вченою радою академії 19 грудня 2019 року (протокол
№ 24). Положення про приймальну комісію оприлюднюється на офіційному
вебпорталі НАВС.
6. Ректор академії забезпечує дотримання законодавства України, зокрема
цих Правил прийому, а також відкритість і прозорість роботи приймальної
комісії.
7. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є
підставою для видання відповідного наказу ректором НАВС та/або виконання
процедур вступної кампанії.
8. Усі питання, пов’язані з прийомом до НАВС, вирішує приймальна
комісія на своїх засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на
офіційному вебпорталі академії не пізніше наступного дня після прийняття
відповідного рішення.
9. У цих Правилах терміни вжито в таких значеннях:
вступник – особа, яка подала заяву(и) або рапорт про допуск до участі в
конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;
індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, що
передбачає очне оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь і
навичок) вступника з одного, двох або трьох предметів (складових), за
результатами якого за кожний предмет (складову) виставляють оцінки за
шкалою 100–200 (з кроком в один бал) або ухвалюють рішення про негативну
оцінку вступника («незадовільно»);
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конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка
розраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними
показниками з точністю до 0,001 відповідно до цих Правил прийому;
конкурсний відбір – процедура відбору вступників на основі конкурсних
балів у встановлених цими Правилами прийому випадках для здобуття вищої
освіти (на конкурсній основі);
конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень
навчальних досягнень з якого (якої) враховується під час проведення
конкурсного відбору на навчання до академії;
магістерський комплексний тест – форма вступного випробування для
вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня
вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста),
яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з іноземної мови та
права, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти
відповідно до законодавства;
магістерський тест навчальної компетентності – форма вступного
випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, яка передбачає оцінювання
готовності вступника до опанування освітньої програми магістерського рівня,
яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до
законодавства;
мотиваційний лист – викладена вступником письмово в довільній формі
інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню
програму (спеціальність) і відповідні очікування, досягнення в навчанні та
інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого в разі
необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі)
матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію;
національний мультипредметний тест – форма вступного випробування,
яка передбачає оцінювання результатів навчання з української мови,
математики та історії України, яке здійснюється Українським центром
оцінювання якості освіти відповідно до законодавства;
презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного
випробування, що може бути передбачена під час вступу для здобуття
освітнього ступеня доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні та
обговоренні наукового повідомлення вступника;
рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю
зарахування на навчання, який формується відповідно до цих Правил прийому;
творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття
ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, яка передбачає
очну або дистанційну (за рішенням НАВС) перевірку в межах одного дня та
оцінювання, не пізніше наступного дня, творчих та/або фізичних здібностей
вступника (зокрема здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для
здобуття вищої освіти за спеціальностями, зазначеними в додатку 5 до цих
Правил прийому. За результатами творчого конкурсу виставляється позитивна
оцінка за шкалою 100–200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про
негативну оцінку досягнень вступника («незадовільно»);
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технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою
приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення
відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з
питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену
технічну помилку;
фаховий іспит – форма вступного випробування для вступу на основі
здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного
рівня вищої освіти, яка передбачає очну або дистанційну (за рішенням НАВС)
перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої
освіти на основі здобутих раніше компетентностей.
10. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, національного
мультипредметного тесту та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників,
що складали вступні іспити) з результатами іспитів, письмові екзаменаційні
роботи, аркуші індивідуальних усних співбесід вступників, зарахованих до
академії, зберігаються в їх особових (навчальних) справах протягом усього
строку навчання.
11. Персональні дані осіб, які вступають на навчання до академії за
державним замовленням для підготовки кадрів для Національної поліції
України, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина
база або ЄДЕБО) не вносяться, за винятком виключення заяв осіб, зарахованих
на місця державного замовлення, з конкурсів на інші місця державного
замовлення.
12. Вступникам на період складання вступних випробувань за бажанням
надається місце в гуртожитку на платній основі (за наявності вільних місць).
Дотримання вимог правил проживання, санітарного стану та пожежної
безпеки є обов’язковим, інструктаж здійснюється під час поселення.
ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти
1. Для здобуття вищої освіти приймаються:
особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь
фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра – для
здобуття ступеня бакалавра;
особи, які здобули ступені бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра;
особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії.
Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за кошти
фізичних та/або юридичних осіб приймаються особи, які здобули ступінь
бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право»,
напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».
Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також
приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь
(рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують
у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування
здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю є
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виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні
освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані протягом першого року
навчання.
2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньопрофесійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь
молодшого бакалавра, академія може перезарахувати кредити ЄКТС,
максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра (за
відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть
приймаються на другий (старші) курс(и) або на перший курс (зі скороченим
строком навчання).
Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на
основі повної загальної середньої освіти або ступеня бакалавра, які були
відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають
право бути поновленими для продовження навчання для здобуття ступеня
магістра за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю.
3. Прийом на навчання проводиться 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, та на міждисциплінарні
освітні (освітньо-наукові) програми, які відповідають Вимогам до
міждисциплінарних освітніх (наукових) програм, затверджених наказом МОН
України від 01 лютого 2021 року № 128 «Про затвердження Вимог до
міждисциплінарних освітніх (наукових) програм», зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 06 квітня 2021 року за № 454/36076.
4. Прийом вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних
осіб проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує академія та
вносить до ЄДЕБО у визначені Умовами прийому строки.
Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок і скорочень
державною мовою.
5. Прийом на навчання за державним замовленням до НАВС здійснюється
відповідно до цих Правил прийому, затверджених ректором академії за
погодженням з Міністерством внутрішніх справ України без дотримання інших
вимог Порядку. Усі інші вимоги та порядок проведення конкурсу визначається
цими Правилами прийому.
6. Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від
15 квітня 2016 року № 315 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ
України від 08 травня 2018 року № 383) до раніше здобутого освітнього
ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) для МВС та Національної поліції
України приймаються:
1) на денну форму навчання за державним замовленням:
особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 30 років;
особи молодшого складу поліції, які мають повну загальну середню освіту;
особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра;
особи середнього та вищого складу поліції, які мають ступінь магістра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);
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цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях,
що належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і
мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);
2) на заочну форму навчання за державним замовленням:
особи молодшого складу поліції, які мають повну загальну середню освіту;
цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях,
що належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і
мають повну загальну середню освіту;
особи середнього складу поліції, які мають ступені бакалавра, магістра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);
цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях,
що належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, які
мають ступені бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста);
особи середнього та вищого складу поліції, які мають ступінь магістра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);
цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях,
що належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і
мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);
3) на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
– для здобуття ступеня бакалавра:
особи, які здобули повну загальну середню освіту;
особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,
освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь
молодшого бакалавра, зокрема за іншою спеціальністю;
особи, які здобули ступінь вищої освіти не нижче за бакалавра або
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;
– для здобуття ступеня магістра:
особи, які здобули ступені бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста).
7. Прийом на навчання за державним замовленням для здобуття ступенів
магістра та доктора філософії у відокремлених структурних підрозділах НАВС,
які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження академії,
не проводиться.
8. Підготовка фахівців на денній формі навчання за кошти державного
бюджету в НАВС проводиться на підставі контракту про здобуття освіти, який
укладається між:
академією, МВС та особою, яка навчається, – для МВС України;
академією, територіальним органом поліції та особою, яка навчається, –
для Національної поліції України.
9. Добір кандидатів на навчання здійснюється службами персоналу
закладів, що належать до сфери управління МВС України, територіальними (у
тому числі міжрегіональними) органами Національної поліції України, а також
академією.
10. Особові (навчальні) справи кандидатів для вступу на навчання
оформляються комплектуючими органами, що відбирали їх на навчання,
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відповідно до вимог Порядку формування та ведення особових справ
поліцейських, затвердженого наказом МВС України від 12 травня 2016 року
№ 377, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2016 року за
№ 828/28958.
Комплектуючим підрозділам на період дії воєнного стану дозволяється
формувати матеріали щодо добору (відбору) на навчання до закладів освіти
органів системи МВС у скорочену особову (навчальну) справу кандидата на
навчання (далі – скорочену справу).
Оформлені комплектуючими підрозділами скорочені справи надсилаються
до НАВС у строки, визначені цими Правилами прийому.
Упродовж шести місяців після зарахування на навчання здобувачів освіти,
яким під час вступу було сформовано скорочену справу, академія повинна
забезпечити формування особової (навчальної) справи відповідно до
встановлених законодавством вимог.
Документи, які подають кандидати на навчання, обробляються відповідно
до Закону України «Про захист персональних даних».
11. До особової справи кандидатів на денну форму навчання (для МВС та
Національної поліції України) додають:
заяву (рапорт) кандидата про направлення на навчання із зазначенням
структурного навчального підрозділу та спеціальності;
анкету кандидата на навчання, заповнену власноруч;
особову картку працівника (для цивільних осіб);
висновок про направлення на навчання;
шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері розміром
3x4 см без куточка);
довідку про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для
осіб, яким його надано).
12. Скорочена справа складається із:
заяви (рапорта) кандидата на навчання із зазначенням контактного номеру
телефону, електронної адреси та місця проживання (перебування);
анкети кандидата на навчання, заповнена письмово власноруч.
копії всіх сторінок паспорта або копії ID-картки та довідки про реєстрацію
місця проживання (перебування) (паперовий додаток до ID-картки);
копії свідоцтва про народження (у разі зміни персональних даних);
документів про проходження медичної (військово-лікарської, лікарськоекспертної) комісії – для денної форми навчання;
копії документа державного зразка про здобуття повної загальної
середньої освіти, про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний,
освітньо-професійний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого
здійснюється вступ, і додатка до нього (за наявності);
копії документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі
в конкурсному відборі (за наявності);
згоди на обробку персональних даних.
Дозволяється приймати та долучати до скороченої справи скановані копії
або фотокопії рапортів, письмових заяв, а також документів, надісланих на
адреси електронної пошти комплектуючих підрозділів.
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Кандидати на навчання, які вступають на денну форму навчання до
академії, проходять в установленому законодавством порядку медичний огляд,
який
забезпечується
медичними
(військово-лікарськими,
лікарськоекспертними) комісіями, утвореними в закладах охорони здоров’я, що належать
відповідно до сфери управління МВС.
Проходження кандидатами на навчання медичного огляду може бути
організоване безпосередньо у визначених відповідним державним органом
позаштатних тимчасово діючих комісіях при НАВС у строки подання
документів, встановлених цими Правилами прийому.
13. До навчальної справи кандидатів на заочну форму навчання додають:
заяву (рапорт) кандидата про направлення на навчання із зазначенням
структурного навчального підрозділу та спеціальності;
автобіографію, написану власноруч;
анкету кандидата на навчання, заповнену власноруч;
висновок про направлення на навчання;
копію документа державного зразка про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до
нього;
шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері розміром
3x4 см без куточка);
довідку про надання допуску до державної таємниці (для осіб, яким його
надано).
14. Оформлені особові (навчальні) справи кандидатів на навчання
надсилаються до академії не пізніше ніж за десять робочих днів до дати
початку конкурсного відбору, визначеного цими Правилами прийому.
Не допускається формування більше ніж однієї особової (навчальної)
справи для одного кандидата на навчання.
Комплектуючі підрозділи мають право формувати особові (навчальні) або
скорочені справи кандидатів на навчання з числа внутрішньо переміщених осіб
незалежно від місця їх декларування/реєстрації місця проживання
(перебування).
15. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти за кошти фізичних
та/або юридичних осіб подають заяви:
лише в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
лише в паперовій формі:
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
прийому;
за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по
батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо), у
відповідному документі про раніше здобуту освіту й у сертифікаті зовнішнього
незалежного оцінювання;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до
запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
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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.
Вступники, 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 прийому.
Для реалізації права на вступ за результатами індивідуальної усної
співбесіди з конкурсних предметів в академії (за умови наявності принаймні
одного сертифіката ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі
особисто подає оригінал(и) документа(ів), що підтверджують право вступника
на спеціальні умови участі в конкурсному відборі, до приймальної комісії.
16. Заява в електронній формі подається вступником на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб шляхом заповнення електронної форми в
режимі онлайн і розглядається приймальною комісією академії в порядку,
визначеному законодавством.
В академії створено консультаційний центр при приймальній комісії для
надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.
Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення
електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі.
17. Заяву в паперовій формі вступник на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб подає особисто до приймальної комісії академії.
Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа
приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
18. У заяві вступники на навчання за кошти фізичних та/або юридичних
осіб вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої
програми) та форми здобуття освіти.
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники
претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах
вступної кампанії на місця державного замовлення.
Для участі в конкурсі для вступу на різні форми навчання вступники
подають окремі заяви.
18. 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»;
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 (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація
про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
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документів, які підтверджують право вступника на зарахування за
індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами
індивідуальної усної співбесіди на основі повної загальної середньої освіти, на
участь у конкурсі за індивідуальною усною співбесідою під час вступу для
здобуття ступеня магістра на основі ступенів бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) замість магістерського тесту навчальної
компетентності або магістерського комплексного тесту.
Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка
державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання
додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
19. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа (одного з документів), що посвідчує особу,
передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус»;
військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового
квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для
призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці);
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;
копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за
наявності);
шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см.
Для участі в індивідуальній усній співбесіді, творчому конкурсі на основі
повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь (в електронному або
паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією НАВС),
вступники подають копію документа, що посвідчує особу; фотокартку
розміром 3×4 см (1 Мб для фотокарток в електронній формі); довідку закладу
освіти про завершення здобуття повної загальної середньої освіти в разі
відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну середню
освіту в ЄДЕБО, копію документа, що підтверджує право вступника на участь в
індивідуальній усній співбесіді. Подання вступниками інших документів для
участі в індивідуальній усній співбесіді, творчому конкурсі не є обов’язковим.
Для вступників, які мають проходити індивідуальну усну співбесіду або
творчий конкурс, академія може провести електронну реєстрацію для участі в
них за умови подання вступником сканованих копій (фотокопій) документів.
Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, фахові іспити,
творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу
документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право
вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді, та екзаменаційного
листка із фотокарткою.
Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими
умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені
законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
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20. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних
умов для зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у
конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди 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 здобутих ступенів бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста), вступник подає особисто під час подання
документів у паперовій формі у визначені цими Правилами прийому або
відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують
підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на
участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди на основі
повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.
21. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військовооблікового документа засвідчує за оригіналами приймальна комісія академії.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
22. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання
спеціальних умов для зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на
участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди 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 здобутих ступенів бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста).
23. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає
рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до
НАВС протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не
пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у разі складання
вступних випробувань – не пізніше наступного дня після завершення вступних
випробувань.
24. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявними
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми
(спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі в
конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди, зарахування за
індивідуальною усною співбесідою фіксуються в заяві вступника та
підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви.
У разі подання документів на неакредитовані освітні програми
(спеціальності), факт ознайомлення вступника з ч. 6 ст. 7 Закону України «Про
вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості
про відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом під
час подання заяви в паперовій формі.
Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв
скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву,
зареєстровану та допущену до конкурсу академії, без права подання нової заяви
з такою самою пріоритетністю.
25. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована
академією на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому
документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення
технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що
підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано й
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роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого
подання анулюється в ЄДЕБО. Академія засобами мобільного або електронного
зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після
чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.
Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Технічним
адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення Розпорядника ЄДЕБО
не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв за умови
виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО.
Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в
ЄДЕБО.
Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного зв’язку
повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого
вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.
26. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про
здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура
визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня
2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про
освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за
№ 614/27059.
27. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу
духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня
2018 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання
документа про вищу духовну освіту або рішення Вченої ради академії щодо
визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.
28. Під час подання заяв і документів для здобуття ступеня бакалавра на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть
прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 9 вересня 2020 року № 811 «Про документи про вищу освіту
(наукові ступені)», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну середню
та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них».
29. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з
повною загальною середньою освітою.
29.1. Денна форма навчання за державним замовленням
29.1.1. Навчально-науковий інститут № 1
Підготовка кадрів для органів досудового розслідування Національної поліції
України за спеціальністю 081 «Право». Приймаються особи молодшого складу
поліції віком від 18 років і цивільні особи віком від 17 до 30 років.
Термін навчання – 4 роки.
Підготовка кадрів для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції
України за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Приймаються особи
молодшого складу поліції віком від 18 років і цивільні особи віком від 17 до
30 років.
Термін навчання – 3 роки.
Підготовка кадрів для підрозділів боротьби з наркозлочинністю
Національної поліції України за спеціальністю 262 «Правоохоронна
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діяльність». Приймаються особи молодшого складу поліції віком від 18 років і
цивільні особи віком від 17 до 30 років.
Термін навчання – 3 роки.
29.1.2. Навчально-науковий інститут № 2
Підготовка кадрів для Експертної служби Міністерства внутрішніх справ
України за спеціальністю 081 «Право» (спеціалізація «Експертнокриміналістичні дослідження»). Приймаються цивільні особи віком від 17 до
30 років.
Термін навчання – 4 роки.
Підготовка спеціалістів-криміналістів органів досудового розслідування
Національної поліції України за спеціальністю 081 «Право». Приймаються
особи молодшого складу поліції віком від 18 років і цивільні особи віком від 17
до 30 років.
Термін навчання – 4 роки.
Підготовка кадрів для оперативної служби Національної поліції України за
спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Приймаються особи
молодшого складу поліції віком від 18 років і цивільні особи віком від 17 до
30 років.
Термін навчання – 3 роки.
29.1.3. Навчально-науковий інститут № 3
Підготовка кадрів для підрозділів превентивної діяльності Національної
поліції України за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».
Приймаються особи молодшого складу поліції віком від 18 років і цивільні
особи віком від 17 до 30 років.
Термін навчання – 3 роки.
Підготовка кадрів для підрозділів ювенальної превенції Національної поліції
України за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Приймаються особи
молодшого складу поліції віком від 18 років і цивільні особи віком від 17 до
30 років.
Термін навчання – 3 роки.
Підготовка кадрів для Національної поліції України за спеціальністю
053 «Психологія». Приймаються особи молодшого складу поліції віком від
18 років і цивільні особи віком від 17 до 30 років.
Термін навчання – 4 роки.
29.2. Денна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
29.2.1. Навчально-науковий інститут № 1
Підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право» з числа цивільних осіб.
Термін навчання – 4 роки.
29.2.2. Навчально-науковий інститут № 3
Підготовка фахівців за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» з
числа цивільних осіб.
Термін навчання – 3 роки.
Підготовка фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» з числа цивільних
осіб.
Термін навчання – 4 роки.
29.3. Заочна форма навчання за державним замовленням
Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання
Підготовка кадрів за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».
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Приймаються особи молодшого і середнього складу поліції та цивільні
особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що належать
до сфери управління МВС або Національної поліції України.
Термін навчання – 4 роки.
29.4. Заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання
Підготовка фахівців за спеціальностями 081 «Право» з числа цивільних
осіб.
Термін навчання – 5 років.
Підготовка фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» з числа цивільних
осіб.
Термін навчання – 5 років.
Підготовка фахівців за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» з
числа цивільних осіб.
Термін навчання – 4 роки.
30. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які
здобули ступені бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста.
30.1. Денна форма навчання за державним замовленням
30.1.1. Навчально-науковий інститут № 1
Підготовка кадрів для органів досудового розслідування Національної
поліції України за спеціальністю 081 «Право».
Приймаються особи середнього складу поліції, які здобули ступені
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).
Термін навчання – 1 рік 6 місяців.
30.1.2. Навчально-науковий інститут № 2
Підготовка кадрів для Експертної служби Міністерства внутрішніх справ
України (за освітньою програмою «Судова експертиза») за спеціальністю 081
«Право».
Приймаються особи середнього складу поліції, які здобули ступені
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
Термін навчання – 1 рік 6 місяців.
30.1.3. Навчально-науковий інститут № 3
Підготовка кадрів для підрозділів превентивної діяльності Національної
поліції України за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».
Приймаються особи середнього складу поліції, які здобули ступені
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
Термін навчання – 1 рік 8 місяців.
30.2. Денна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
30.2.1. Навчально-науковий інститут № 1
Підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право» з числа цивільних осіб.
Приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей
«Право» або «Міжнародне право».
Термін навчання – 1 рік 6 місяців.
30.2.2. Навчально-науковий інститут № 3
Підготовка фахівців за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» з
числа цивільних осіб.
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Приймаються особи, які здобули ступені бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста).
Термін навчання – 1 рік 8 місяців.
30.3. Заочна форма навчання за державним замовленням
30.3.1. Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання
Підготовка кадрів для Національної поліції України за спеціальністю
281 «Публічне управління та адміністрування».
Приймаються особи середнього складу поліції та цивільні особи, які
працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери
управління МВС або Національної поліції України, і здобули ступені
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
Термін навчання – 1 рік 8 місяців.
Підготовка кадрів для Національної поліції України за спеціальністю
262 «Правоохоронна діяльність».
Приймаються особи середнього складу поліції та цивільні особи, які
працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери
управління МВС або Національної поліції України, і здобули ступені
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
Термін навчання – 2 роки.
30.4. Заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання
Підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право».
Приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей
«Право» або «Міжнародне право».
Термін навчання – 1 рік 8 місяців.
Підготовка фахівців за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування».
Приймаються особи, які здобули ступені бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста).
Термін навчання – 1 рік 8 місяців.
Підготовка фахівців за спеціальністю 053 «Психологія».
Приймаються особи, які здобули ступені бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста).
Термін навчання – 1 рік 8 місяців.
Підготовка фахівців за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».
Приймаються особи, які здобули ступені бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста).
Термін навчання – 2 роки.
31. Академія приймає на перший курс (зі скороченим строком навчання)
для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового
молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра.
31.1. Денна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
31.1.1. Навчально-науковий інститут № 1
Підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право» з числа цивільних осіб.
Термін навчання – 2 роки.
31.2. Заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
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Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання
Підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право».
Термін навчання – 2 роки 7 місяців.
32. Академія приймає на третій курс (з нормативним строком навчання)
осіб, які мають ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста), для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю в межах
вакантних місць ліцензованого обсягу.
32.1. Заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання
Підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право».
Термін навчання – 3 роки.
33. Вік кандидатів на навчання обчислюється станом на 31 грудня
2022 року.
34. Під час реєстрації в академії для участі в конкурсному відборі
(вступних випробуваннях) кандидати на денну форму навчання за державним
замовленням особисто пред’являють приймальній комісії 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»;
військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім
випадків, передбачених законодавством);
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього;
документів, які підтверджують право кандидатів на спеціальні умови
участі в конкурсному відборі.
35. Кандидати на навчання за державним замовленням, які вступають на
денну форму навчання до академії, проходять в установленому законодавством
порядку медичний огляд, який забезпечується медичними (військоволікарськими, лікарсько-експертними) комісіями, утвореними в закладах
охорони здоров’я, що належать відповідно до сфери управління МВС.
ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти
1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в НАВС здійснюється:
для МВС та Національної поліції України за рахунок видатків державного
бюджету (державне замовлення);
за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в
академії на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо
певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного
бюджету.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти
державного бюджету (за державним замовленням), можуть здобувати ступінь
магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків,
передбачених у п. 5 цього розділу.
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3. Особа може вступити до НАВС для здобуття ступеня магістра на основі
ступенів бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) (з урахуванням вимог
абзацу 5 п. 1 розділу ІІ цих Правил), за умови успішного проходження вступних
випробувань.
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра,
можуть зараховуватися за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший
курс за скороченим строком навчання в межах ліцензійного обсягу.
4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного
або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за
певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для
безоплатного здобуття вищої освіти в академії за тим самим ступенем освіти за
умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів,
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку
відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на
оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. Ця вимога не застосовується
до учасників бойових дій та прийому на навчання курсантів до академії.
5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за
другою спеціальністю:
якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові
чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується
висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках,
передбачених законом;
якщо вони вступають на навчання до НАВС;
якщо вони мають направлення на навчання, видане державним
(регіональним) замовником відповідно до законодавства.
6. Особи, які проходять службу в Національній поліції України або
структурних підрозділах МВС України та направляються на навчання до
академії, на період проведення вступних випробувань отримують грошове
забезпечення (заробітну плату) в порядку, встановленому чинним
законодавством.
7. Особи, які навчаються в закладах вищої освіти, 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, предметними спеціальностями, освітніми програмами,
рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного бюджету.
8. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця
державного замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі
місця за наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000.
9. Прийом вступників за державним замовленням для здобуття ступенів
бакалавра, магістра за заочною формою за спеціальністю 081 «Право» у
2022 році не проводиться.
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ІV. Строки та порядок прийому особових (навчальних) справ, заяв
і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. Приймальна комісія працює за таким графіком: понеділок – п’ятниця – з
8:00 до 16:30, субота – з 9:00 до 14:00, неділя – вихідний. З 29 липня до
23 серпня 2022 року – з 8:00 до 17:00, субота, неділя – з 9:00 до 14:00.
2. Строки прийому особових (навчальних) справ, заяв і документів,
проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на
навчання вступників визначено в додатку 2 до цих Правил прийому.
3. Строки прийому особових справ, проведення вступних випробувань,
оприлюднення рейтингових списків з повідомленням про отримання чи
неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним
замовленням, виконання вимог до зарахування на місця державного
замовлення, зарахування вступників на місця державного замовлення,
визначаються цими Правилами прийому.
4. Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування для
здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, із
зазначенням рекомендованих до зарахування (формуються на основі
конкурсного бала за кожною спеціальністю (спеціалізацією) з повідомленням
про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за
державним замовленням) здійснюється не пізніше 21 серпня. Вступники, які
отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця
державного замовлення до 10:00 22 серпня. Зарахування цієї категорії
вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня.
5. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти за денною формою навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб:
реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних
документів розпочинається 01 липня;
прийом заяв і документів, передбачених розділом II цих Правил,
розпочинається 29 липня та закінчується о 18:00 08 серпня – для осіб, які
вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів; о 18:00
23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного
мультипредметного тесту;
індивідуальні усні співбесіди, творчі конкурси проводяться з 09 до
16 серпня;
зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не
пізніше ніж 30 вересня.
6. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб строки прийому заяв і документів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються додатком 2 до
цих Правил.
7. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра,
освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних
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осіб прийом заяв і документів розпочинається 29 липня та закінчується о 18:00
23 серпня. Індивідуальні усні співбесіди проводяться з 26 до 27 серпня.
8. Для вступу на основі ступенів бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня бакалавра за іншою
спеціальністю прийом заяв і документів розпочинається 29 липня і закінчується
26 серпня. Вступне випробування з основ правознавства проводиться
28 серпня.
9. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого раніше ступеня вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних
осіб:
реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної
компетентності й магістерського комплексного тесту розпочинається
27 червня та закінчується о 18:00 18 липня;
реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних
документів розпочинається 01 серпня;
прийом заяв і документів, передбачених додатком 2 до цих Правил,
розпочинається 16 серпня і закінчується 23 серпня для осіб, які вступають на
основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної
компетентності або магістерського комплексного тесту;
основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та
магістерського комплексного тесту проводиться в період з 10 до 17 серпня за
графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;
додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та
магістерського комплексного тесту проводиться в період із 07 до 10 вересня за
графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;
спеціально організована сесія магістерського тесту навчальної
компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться в терміни,
встановлені Міністерством освіти і науки України;
прийом заяв і документів, передбачених додатком 2 до цих Правил,
розпочинається 16 серпня і закінчується о 18:00 15 вересня для осіб, які
вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної
компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту
в закладі освіти;
індивідуальні усні співбесіди в академії замість магістерського тесту
навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту у випадках,
визначених цим Порядком, та фахові іспити проводяться з 27 до 31 серпня;
наказ про зарахування за денною формою навчання видається не пізніше
30 вересня, за заочною формою навчання – не пізніше 30 листопада.
10. Порядок реєстрації вступників для складання національного
мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності або
магістерського комплексного тесту, їх організації та проведення визначається
Міністерством освіти і науки України.
Тестові завдання національного мультипредметного тесту укладаються
відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних
предметів (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання з української мови та літератури, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки
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України від 26 червня 2018 року № 696 (частина «Українська мова»), програми
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з історії України,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696 (розділи 20–
32: 1914 рік – початок ХХІ століття), математики (відповідно до програми
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2019 року № 1513).
Тестові завдання з іноземних мов магістерського комплексного тесту
укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого
ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста),
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 28 березня 2019 року
№ 411.
Тестові завдання з права магістерського комплексного тесту укладаються
відповідно до Програми предметного тесту єдиного фахового вступного
випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне
право», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від
03 лютого 2022 року № 107.
Тестові завдання магістерського тесту навчальної компетентності
укладаються відповідно до Програми тесту загальної навчальної
компетентності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від
11 лютого 2022 року № 158.
11. Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб закінчується не
пізніше ніж 30 листопада. Реєстрація та робота електронних кабінетів
вступників закінчується 31 жовтня.
V. Конкурсний відбір, його організація та проведення
1. Приймальна комісія академії допускає до участі в конкурсному відборі
для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за державним
замовленням вступників на основі повної загальної середньої освіти, справи
яких, оформлені в установленому порядку надійшли до академії.
2. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти на денну форму
навчання за державним замовленням здійснюється за результатами вступних
випробувань:
для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра за
спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» та 053
«Психологія» на основі повної загальної середньої освіти – у формі оцінювання
рівня фізичної підготовленості та індивідуальної усної співбесіди або
результатів національного мультипредметного тесту або зовнішнього
незалежного оцінювання 2019–2021 років на вибір вступника;
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого
ступеня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» – у формі фахового іспиту в
академії або за результатами магістерського комплексного тесту або результату
тесту з права єдиного фахового вступного випробування з права та результату
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єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019–2021 років (у будь-яких
комбінаціях);
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого
ступеня вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» – у
формі фахового іспиту в академії.
3. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти на заочну форму
навчання за державним замовленням здійснюється за результатами вступних
випробувань:
для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра за
спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» на основі повної загальної
середньої освіти – у формі творчого конкурсу в академії;
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого
ступеня вищої освіти за спеціальностями 281 «Публічне управління та
адміністрування» та 262 «Правоохоронна діяльність» – у формі фахового іспиту
в академії.
4. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти на денну форму
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється за
результатами:
для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра за
спеціальностями 081 «Право» та 053 «Психологія» на основі повної загальної
середньої освіти – 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) або індивідуальної усної
співбесіди в академії для осіб, визначених у розділі VI цих Правил прийому;
для вступу на перший курс (зі скороченим строком навчання) для здобуття
ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра –
бали одного предмета національного мультипредметного тесту або зовнішнього
незалежного оцінювання 2019–2021 років (перший предмет) та одного
предмета національного мультипредметного тесту або зовнішнього
незалежного оцінювання 2019–2021 років на вибір вступника (другий предмет)
або індивідуальної усної співбесіди в академії для осіб, визначених у розділі VI
цих Правил прийому.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019–2021 років з
української мови та літератури/української мови, математики та/або історії
України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних
предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів
національного мультипредметного тесту й зовнішнього незалежного
оцінювання з відповідного предмета не перевищує 15 балів.
для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра за
спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» на основі повної загальної
середньої освіти – результати розгляду мотиваційних листів;
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого
ступеня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» – результати магістерського
комплексного тесту або результату тесту з права єдиного фахового вступного
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випробування з права та результату єдиного вступного іспиту з іноземної мови
2019–2021 років (у будь-яких комбінаціях), або індивідуальної усної співбесіди
або фахового іспиту в академії для осіб, визначених у розділі VI цих Правил
прийому;
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 262
«Правоохоронна діяльність» – у формі фахового іспиту в академії.
5. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти на заочну форму
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється за
результатами вступних випробувань:
для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра за
спеціальностями 081 «Право» та 053 «Психологія» на основі повної загальної
середньої освіти – 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) або індивідуальної усної
співбесіди в академії для осіб, визначених у розділі VI цих Правил прийому;
для вступу на перший курс (зі скороченим строком навчання) для здобуття
ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра –
бали одного предмета національного мультипредметного тесту або зовнішнього
незалежного оцінювання 2019–2021 років (перший предмет) та одного
предмета національного мультипредметного тесту або зовнішнього
незалежного оцінювання 2019–2021 років на вибір вступника (другий предмет)
або індивідуальної усної співбесіди в академії для осіб, визначених у розділі VI
цих Правил прийому.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019–2021 років з
української мови та літератури/української мови, математики 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 предмета не перевищує 15 балів.
для вступу на третій курс (з нормативним строком навчання) для здобуття
ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» на основі ступенів бакалавра,
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), для здобуття ступеня
бакалавра за іншою спеціальністю – бали вступного іспиту з основ
правознавства в академії;
для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра за
спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» на основі повної загальної
середньої освіти – результати розгляду мотиваційних листів;
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого
ступеня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» – результати магістерського
комплексного тесту або результату тесту з права єдиного фахового вступного
випробування з права та результату єдиного вступного іспиту з іноземної мови
2019–2021 років (у будь-яких комбінаціях), або індивідуальної усної співбесіди
або фахового іспиту в академії для осіб, визначених у розділі VI цих Правил
прийому;
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для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого
ступеня вищої освіти за спеціальностями 053 «Психологія» та 281 «Публічне
управління та адміністрування» – у формі магістерського тесту навчальної
компетентності та фахового іспиту в академії або індивідуальної усної
співбесіди, або фахового іспиту в академії для осіб, визначених у розділі VI цих
Правил прийому;
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 262
«Правоохоронна діяльність» – у формі фахового іспиту в академії.
У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з
особливими освітніми потребами академія забезпечує відповідні умови для
проходження ними вступних іспитів, творчих конкурсів і співбесід.
6. Конкурсний бал розраховується:
1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за
державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти за такою
формулою:
конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4,
П1 – оцінка рівня фізичної підготовленості;
П2 – перший блок питань індивідуальної усної співбесіди, або результати
національного мультипредметного тесту, або зовнішнього незалежного оцінювання
2019–2021 років з української мови;
П3 – другий блок питань індивідуальної усної співбесіди, або результати
національного мультипредметного тесту, або зовнішнього незалежного оцінювання
2019–2021 років з історії України;
П4 – третій блок питань індивідуальної усної співбесіди, або результати
національного мультипредметного тесту, або зовнішнього незалежного оцінювання
2019–2021 років з математики;
2) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за кошти
фізичних та/або юридичних осіб за спеціальностями 081 «Право» та
053 «Психологія» на основі повної загальної середньої освіти за такою
формулою:
конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3,
П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця
переведення тестових балів з української мови, математики, історії України
національного мультипредметного тесту до шкали 100–200 наведена в
додатку 6 до цих Правил прийому.
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 визначено в додатку 5 до цих
Правил прийому.
Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у
міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки
України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням
Міністерства молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів із
двох конкурсних предметів за вибором вступника.
Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то
він встановлюється таким, що дорівнює 200;
2) для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра на перший курс (зі
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скороченим строком навчання) для здобуття ступеня бакалавра за такою
формулою:
конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 +0,5 × П2,
де П1, П2 – оцінки з першого та другого предметів;
3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальності
081 «Право» за такою формулою:
конкурсний бал (КБ) = 0,3 × П1 + 0,7 × П2,
де
П1 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або індивідуальної
усної співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках) 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 магістерського комплексного тесту до шкали 100–200 наведена
в додатку 8 до цих Правил прийому;
П2 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або індивідуальної
усної співбесіди у передбачених цими Правилами прийому випадках) з права
або єдиного вступного фахового випробування 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 8 до цих Правил
прийому;
4) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальностями 053 «Психологія», 281 «Публічне управління та
адміністрування» за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2,
де
П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або
індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених цими
Правилами прийому випадках) (за шкалою від 100 до 200 балів). Таблиця
переведення тестових балів магістерського тесту навчальної компетентності до
шкали 100–200 наведена в додатку 8 до цих Правил прийому;
П2 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів);
5) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю
262 «Правоохоронна діяльність» за такою формулою:
конкурсний бал (КБ) = П1,
де П1 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів);
6) для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на
основі здобутого ступеня (рівня) освіти не нижче за бакалавра, конкурсний бал
складається з результату вступного іспиту з основ правознавства.
7. За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватися
принцип рівності прав вступників.
8. Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти за
спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» та 053
«Психологія» за державним замовленням не може бути меншим ніж 125 балів.
Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти для
спеціальності 081 «Право» за кошти фізичних та/або юридичних осіб не може
бути меншим ніж 140 балів.
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Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти за
спеціальностями 262 «Правоохоронна діяльність» та 053 «Психологія» за кошти
фізичних та/або юридичних осіб не може бути меншим ніж 100 балів.
9. Результати вступних випробувань для вступників на основі повної
загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
10. Програми фахових іспитів, які включають і порядок оцінювання
результатів фахових іспитів, затверджує голова приймальної комісії НАВС не
пізніше 15 травня.
Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної
середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного
оцінювання. Індивідуальні усні співбесіди з іноземної мови для вступників на
здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за програмою єдиного
вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня
магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста), затвердженої Міністерством освіти і науки України. Голова
приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами
індивідуальної усної співбесіди, який має включати структуру підсумкового
бала.
Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання,
програми інших вступних випробувань розробляються і затверджуються
головою приймальної комісії НАВС. Не допускається включення до творчих
конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.
Програми індивідуальних усних співбесід, фахових іспитів, творчих
конкурсів обов’язково оприлюднюються на вебпорталі академії. У програмах
мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки й порядок оцінювання
підготовленості вступників.
11. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням
приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений
розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче в і д
встановленого цими Правилами мінімального значення, а також особи, які
забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в
наступних вступних випробуваннях і конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
12. Апеляції повинні подаватися до апеляційної комісії особисто
вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів
вступного випробування. Апеляції на результати вступних випробувань,
проведених у НАВС, розглядає апеляційна комісія академії, склад і порядок
роботи якої затверджуються наказом НАВС.
13. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних
показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО (для осіб, які
вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).
14. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з
конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть
бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу
конкурсну пропозицію в академії.
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VІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі
на здобуття вищої освіти
1. Спеціальними умовами участі в конкурсному відборі під час вступу для
здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:
зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди
або творчого конкурсу;
участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної
співбесіди замість національного мультипредметного тесту.
Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня
молодшого бакалавра є участь у конкурсному відборі за результатами
індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного
тесту.
Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу
на основі здобутих освітніх ступенів бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) є участь у конкурсному відборі за
результатами індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту
навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту.
Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі в
конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (з доданням
сканованих копій документів, що підтверджують ці права).
2. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної
співбесіди або творчого конкурсу та в разі позитивної оцінки рекомендуються
до зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі повної
загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра,
освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних
осіб:
особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до ст. 7 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня
молодшого бакалавра);
особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на
прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами
співбесіди;
особи з інвалідністю, які не спроможні відвідувати заклад освіти (за
рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
Для цих категорій вступників індивідуальна усна співбесіда може
проводитись дистанційно за рішенням академії.
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 академією
мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час
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вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти
або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня
молодшого бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб:
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 у 2022 році в
зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення
особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії
закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової
документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих
(спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання»,
затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства
охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання
участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які
мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за
№ 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при
регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального
центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання
регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
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.
Вступники з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в
процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої
(спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що
створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення
зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня
2016 року № 1027/900, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2016 року за № 1708/29838, беруть участь у конкурсному відборі за
результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного
оцінювання 2019–2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).
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4. Військовослужбовці та особи, залучені до Сил територіальної оборони,
поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої служби (у разі наявності підтверджувальних
документів) під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за кошти
фізичних та юридичних осіб до вищих військових навчальних закладів, закладів
вищої освіти зі специфічними умовами навчання та військових навчальних
підрозділах закладів вищої освіти беруть участь у конкурсному відборі за
результатами лише фахового іспиту.
5. Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або
юридичних осіб на спеціальності 053 «Психологія» та 281 «Публічне
управління та адміністрування», вступники на основі ступеня магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати
результат магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти
індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови.
6. Рекомендуються до зарахування на місця державного замовлення під час
вступу на денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти в разі отримання кількості балів за кожний з
предметів не менше ніж установлений цими правилами мінімальний рівень:
1) діти загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, визначених у
частині першій статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", зокрема:
діти осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в
антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України;
діти осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до
забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі
здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час
забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснення
волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах та у період її
проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі
здійснення волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах та
у період здійснення зазначених заходів;
діти осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були
утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її
проведення, за умови що в подальшому такі добровольчі формування були
включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ
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України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до
законів України військових формувань та правоохоронних органів;
діти осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були
утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету,
територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі
формування не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства
внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених
відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних
органів, загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання такими
добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії
із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України,
Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів
України військовими формуваннями та правоохоронними органами,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її
проведення;
діти
військовослужбовців
(резервістів,
військовозобов’язаних,
добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил України,
Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної
спеціальної служби транспорту, військовослужбовців військових прокуратур,
осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення
зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері
державної митної справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу,
військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Управління
державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
Державної пенітенціарної служби України, особи, які входили до складу
добровольчого формування територіальної громади, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її
проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах,
необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та
інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти
України та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під
час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи
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безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, під час
безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України,
захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією
Російської Федерації проти України, а також сім’ї працівників підприємств,
установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення
антитерористичної операції, забезпечення здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до здійснення
заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки
населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської
Федерації проти України, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час
забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах
та у період її проведення, забезпечення здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів,
необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та
інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти
України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення
зазначених заходів.
2) особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень,
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у
Революції Гідності;
3) особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших
держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших
держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на
території інших держав під час цих дій та конфліктів;
4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем,
який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання
ним обов’язків військової служби;
5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який
загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним
службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної
загальної середньої освіти.
VII. Рейтингові списки вступників і рекомендації до зарахування
1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій
послідовності:
вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (на
основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра);
вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди,
упорядковуються за алфавітом.
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Вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах,
упорядковуються:
за конкурсним балом – від більшого до меншого;
за балом єдиного фахового вступного випробування;
за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень – від більшого до меншого.
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 та вносить його до ЄДЕБО.
3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма
здобуття освіти;
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;
конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) (лише якщо він враховується в конкурсному
балі).
4. Рейтингові списки за кошти фізичних та/або юридичних осіб
формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються в повному
обсязі на вебпорталі академії. Оприлюднення поточних рейтингових списків
вступників здійснюється на офіційному вебпорталі академії на підставі даних,
внесених до ЄДЕБО. НАВС замість оприлюднення на офіційному вебпорталі
поточних рейтингових списків вступників може надавати посилання на
офіційному вебпорталі на сторінку академії у відповідній інформаційній
системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.
Рейтингові списки вступників за державним замовленням формуються
приймальною комісією відповідно до Порядку добору.
5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних
та/або юридичних осіб за кожною небюджетною конкурсною пропозицією,
отримуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на
предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання
передбачених цими Правилами вимог щодо формування списків,
затверджуються рішенням приймальної комісії та оприлюднюються шляхом
розміщення на вебпорталі академії у встановлені строки.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних
та/або юридичних осіб, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку
вступників відповідно до п. 3 цього розділу.
Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним
замовленням, формуються приймальною комісією в межах обсягів державного
замовлення, перевіряються щодо достовірності поданих ними відомостей та
дотримання передбачених цими Правилами вимог до формування списків,
затверджуються рішенням приймальної комісії та оприлюднюються шляхом
розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування за державним
замовленням, зазначається прізвище, ім’я, по батькові вступника та
структурний підрозділ академії, у якому рекомендовано до зарахування.
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6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення на офіційному вебпорталі академії на підставі даних
ЄДЕБО, відповідної інформації, засвідченої кваліфікованим електронним
підписом голови приймальної комісії або відповідального секретаря
приймальної комісії, а також в електронному кабінеті вступника.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатися
повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до
Правил прийому.
VIIІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть
участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних
осіб, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до
зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі IV цих Правил
прийому або відповідно до них, зобов’язані виконати вимоги для зарахування:
подати особисто документи, передбачені розділом II цих Правил прийому,
до приймальної комісії академії, а також укласти договір про навчання між
НАВС 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 академії, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності
ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі IV цих Правил прийому або відповідно
до них. 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 (незалежно від джерел фінансування) між академією
та вступником (за участі батьків або законних представників – для
неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування.
Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого
подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без
укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж
двадцяти календарних днів після початку навчання (підписаний особисто або
кваліфікованим електронним підписом), то цей наказ скасовується в частині
зарахування такої особи.
Подані оригінали документів зберігаються в 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 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 без

34

накладання кваліфікованого електронного підпису, крім того, зобов’язані
підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.
У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних)
осіб додатково укладається договір між академією та фізичною (юридичною)
особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи,
беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в
установлені строки, визначені в розділі IV цих Правил прийому або відповідно
до них, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення,
втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним
замовленням.
Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в
установлені строки, визначені в розділі IV цих Правил прийому або відповідно
до них, виконали вимоги для зарахування на місця державного замовлення,
підлягають зарахуванню.
3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за
кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається цими Правилами
прийому.
ІХ. Коригування списку рекомендованих до зарахування
1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам,
які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення,
передбачених розділом VIIІ цих Правил прийому.
2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до
розділу VIIІ цих Правил прийому.
У разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
упродовж десяти календарних днів від дати початку навчання додатково
укладається договір між НАВС та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє
платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові
зобов’язання щодо її оплати. У разі відмови від укладання договору у
встановлений у цьому абзаці термін наказ скасовується в частині зарахування
такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором між академією
та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для
себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця
за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається цими Правилами
прийому.
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X. Наказ про зарахування, додатковий конкурс
1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором на підставі
рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання за
державним замовленням з додатками до них формуються приймальною
комісією та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії у
вигляді списку зарахованих у строки, встановлені цими Правилами прийому.
Накази про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на вебпорталі
НАВС у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені цими Правилами.
2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути
скасоване приймальною комісією в разі виявлення порушень з боку вступника,
передбачених розділом II цих Правил прийому.
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ
про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до академії
за власним бажанням. Відрахованим з академії за власним бажанням особам
подані ними документи повертають не пізніше наступного дня після подання
заяви про відрахування.
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 п. 2, 3 цього розділу,
місце(я) за погодженням з МВС України може проводитися додатковий
конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну
пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним
балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та
були допущені до участі в конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на
звільнені місця дозволено зараховувати осіб з конкурсних пропозицій академії
за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою
особи та погодженням з МВС України) на іншу конкурсну пропозицію.
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 жовтня, при цьому
накази про зарахування таких осіб формуються (і подаються до ЄДЕБО для
осіб, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб) до
18:00 19 жовтня.
5. Особи з числа працівників МВС України, поліцейських і
військовослужбовців, направлених до академії для складання вступних іспитів
на денну форму навчання, не звільняються з посад до видання наказу про
зарахування. До направлення на навчання вони повинні використати чергову
відпустку за поточний рік.
6. Витяги з наказу про зарахування поліцейських курсантами, слухачами,
ад’юнктами денної форми навчання надсилаються до комплектуючих органів.
7. Зарахування на навчання всіх категорій осіб проводиться з дня видання
відповідного наказу НАВС.
Для Національної поліції України зарахування для здобуття ступеня
бакалавра за денною формою навчання проводиться з дня початку табірного
збору.
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8. Керівники органів (закладів, установ) поліції зобов’язані звільнити зі
штатних посад поліцейських, зарахованих здобувачами денної форми навчання
до академії, і направити на навчання в необхідний для своєчасного прибуття
строк. Підставою для звільнення є витяг з наказу про зарахування на навчання.
XІ. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення
прийому до академії
1. На засіданні приймальної комісії за погодженням з Міністерством
внутрішніх справ України 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).
Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у
приймальній комісії.
2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства внутрішніх
справ України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою
приймальної комісії академії. Громадські організації, яким таке право надано
Міністерством внутрішніх справ України, можуть направляти на засідання
приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана
створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх
засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з
документами, що надаються членам приймальної комісії.
3. Академія зобов’язана створити умови для ознайомлення вступників з
ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію
відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила
прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним
замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою
програмою, напрямом підготовки) та ступенем, оприлюднюються на вебпорталі
НАВС не пізніше робочого дня, наступного після дня 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 вебпорталі НАВС.
5. Академія, до якої було зараховано вступників, що надали довідки
закладів охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов щодо участі в
конкурсному відборі або спеціальних умов на здобуття вищої освіти за кошти
фізичних та/або юридичних осіб, повинна протягом одного місяця з дати
зарахування, але не пізніше 15 листопада, зробити запит на відповідні заклади
охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов. Запити та відповіді від
закладів охорони здоров’я завантажуються до ЄДЕБО.
6. Подання вступником недостовірних персональних даних, відомостей
про здобуту раніше освіту, про наявність права на спеціальні умови участі в
конкурсному відборі, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження
зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту, єдиного
фахового вступного випробування є підставою для скасування наказу про
зарахування в частині, що стосується цього вступника.
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7. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць за
кошти фізичних та/або юридичних осіб, вартість навчання за спеціальностями
(напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища
та ініціали), які подали заяви щодо вступу за кошти фізичних та/або юридичних
осіб, їх рекомендації до зарахування та зарахування до академії здійснюється
інформаційними системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ»
вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними
системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками)
таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).
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Додаток 1
до Правил прийому на навчання для
здобуття вищої освіти в НАВС у 2022 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на навчання до докторантури та ад’юнктури Національної академії
внутрішніх справ у 2022 році
І. Загальні положення
1. Ці Правила визначають порядок добору, направлення та зарахування
кандидатів на навчання до докторантури та ад’юнктури Національної академії
внутрішніх справ (далі – НАВС або академія) для здобуття наукових ступенів
доктора філософії та доктора наук відповідно.
2. Академія оголошує прийом для підготовки фахівців наукового ступеня
доктора філософії в межах ліцензованих обсягів і доктора наук у межах
відкритих наукових спеціальностей.
3. Обсяги прийому до докторантури та ад’юнктури визначаються
Міністерством внутрішніх справ України.
4. Фінансування підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у
НАВС здійснюється:
за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;
за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
5. На навчання до докторантури та ад’юнктури приймаються:
для здобуття наукового ступеня доктора філософії – особи, які здобули
ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;
для здобуття наукового ступеня доктора наук – особи, яким присуджено
ступінь доктора філософії (кандидата наук).
II. Вимоги до рівня освіти кандидатів на навчання
1. Безпосередніми замовниками на здійснення підготовки наукових і
науково-педагогічних кадрів є підрозділи апарату МВС, територіальні органи,
заклади, установи й підприємства, що належать до сфери управління
Міністерства внутрішніх справ, а також центральний орган управління
Національної поліції України, її територіальні органи, підприємства, установи
та організації, які належать до сфери її управління. Науково-педагогічні та
наукові кадри готуються:
у докторантурі:
– на денній формі навчання;
– шляхом самостійної підготовки їхніх наукових досягнень до захисту;
в ад’юнктурі (аспірантурі):
– на денній та заочній формах навчання;
– поза ад’юнктурою (аспірантурою) (для осіб, які професійно провадять
наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним
місцем роботи в академії).
Здобуття ступенів доктора філософії та доктора наук працівниками інших
міністерств, центральних органів виконавчої влади та цивільними особами
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здійснюється на підставі відповідного контракту (договору) за кошти фізичних
та/або юридичних осіб на денній і заочній формах навчання.
Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науковопедагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати
ступінь доктора філософії поза ад’юнктурою (аспірантурою), зокрема під час
перебування у творчій відпустці.
Особа, яка раніше навчалася в ад’юнктурі за державним замовленням і не
захистила дисертацію або була відрахована достроково, має право на
повторний вступ до ад’юнктури за державним замовленням лише за умови
відшкодування витрачених на її підготовку коштів, у встановленому
законодавством порядку.
2. Прийом на навчання до докторантури та ад’юнктури здійснюється для
підготовки фахівців за ступенями доктора філософії та доктора наук у межах
ліцензованого обсягу за відкритими спеціальностями 081 «Право» та 053
«Психологія» на конкурсній основі.
Для здобуття ступеня доктора наук приймаються:
на денну форму навчання за державним замовленням:
особи середнього й вищого складу поліції, а також цивільні особи, які
працюють на підприємствах, в установах, організаціях, закладах, що належать
до сфери управління МВС України і мають науковий ступінь доктора філософії
(кандидата наук) та наукові здобутки й опубліковані праці з обраної
спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах,
індексованих у наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової
кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і мають наукові результати,
що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи
наукової доповіді за сукупністю статей;
на денну форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб:
особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) і
наукові здобутки й опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема
публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у
наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб,
які здобувають наукові ступені) і мають наукові результати, що потребують
завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової
доповіді за сукупністю статей.
Строк перебування докторантів у докторантурі не повинен перевищувати
двох років.
Для здобуття ступеня доктора філософії приймаються:
на денну форму навчання за державним замовленням:
особи середнього й вищого складу поліції, а також цивільні особи, які
працюють на підприємствах, в установах, організаціях, закладах, що належать
до сфери управління МВС України та мають ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста).
Прийом вступників за державним замовленням для здобуття ступеня
доктора філософії за заочною формою у 2022 році не проводиться;
на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних
осіб:
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особи, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста).
Нормативний строк навчання в ад’юнктурі (аспірантурі) становить чотири
роки.
Початок підготовки – 01 вересня 2022 року.
ІІІ. Порядок добору кандидатів на навчання, прийому
заяв і документів
1. Добір кандидатів на навчання до докторантури та ад’юнктури за
державним замовленням, відповідно до визначених МВС України обсягів,
здійснюють комплектуючі органи, які в установленому порядку оформлюють
особові справи.
2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із
спеціальності, іноземної мови та філософії, що передбачені в додатку 5 до цих
Правил.
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.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської, німецької,
французької мови дійсним сертифікатом тестів СМР-2 (Функціональний) за
стандартом НАТО STANAG-6001 (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 (для вступників за державним
замовленням).
3. Кандидати на вступ до ад’юнктури (аспірантури) або докторантури
подають документи згідно з переліком:
заява (рапорт) із зазначенням форми навчання, наукової спеціальності та
профільної кафедри (лабораторії, відділу);
автобіографія, написана власноруч;
анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч;
висновок про направлення на навчання;
список опублікованих наукових праць і винаходів (вступники, які не
мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді
(реферати) з обраної ними наукової спеціальності);
посвідчення про складання кандидатських іспитів (у разі їх складання);
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копія документа державного зразка про здобутий ступінь освіти (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до
нього;
вісім фотокарток (без головного убору, на матовому папері розміром
3x4 см без куточка);
довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для
осіб, яким його надано);
дійсний сертифікат 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) (для вступників за державним замовленням, за кошти
фізичних та/або юридичних осіб – за наявності);
дійсний сертифікат тестів СМР-2 (Функціональний) за стандартом НАТО
STANAG-6001 (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти чи аналогічного рівня) (для вступників за державним
замовленням – за наявності);
копія документа державного зразка про раніше здобутий ступінь доктора
філософії (кандидата наук) – вступникам для здобуття наукового ступеня
доктора наук.
Під час вступу для здобуття ступеня доктора наук також додаються:
письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником академії, зі згодою бути науковим консультантом у разі вступу до
докторантури.
Паспорт, диплом про ступінь доктора філософії (кандидата наук) вступник
пред’являє особисто.
Особа, яка подає для вступу до докторантури та ад’юнктури диплом,
виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних
випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника
здійснюється в разі успішного складання ним вступних випробувань і
прийняття Вченою радою академії рішення про визнання його диплома.
4. Прийом до докторантури або надання творчої відпустки здійснюється з
урахуванням наукових досягнень за обраною спеціальністю відповідно до
встановлених вимог.
Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до
вступу подає до кафедри, відділу, лабораторії НАВС розгорнуту пропозицію, у
якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової
роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до
захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників
відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом
голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до
докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради НАВС.
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Вчена рада академії в місячний строк розглядає висновки кафедри, відділу,
лабораторії щодо кожного вступника та приймає рішення про його зарахування
до докторантури й відповідно до наданої характеристики наукової діяльності
вступника призначає докторантові наукового консультанта з числа штатних
науково-педагогічних або наукових працівників НАВС зі ступенем доктора
наук з відповідної спеціальності. Рішення Вченої ради затверджується та
оформлюється наказом НАВС.
5. Особові справи кандидатів на навчання в докторантурі та ад’юнктурі за
державним замовленням не пізніше ніж за два дні до початку вступних іспитів
надсилаються до академії.
6. Документи кандидатів на навчання в докторантурі та ад’юнктурі, які
надійшли до академії з порушенням зазначених вимог, повертаються до
комплектуючих органів.
7. За поданням відбіркової комісії приймальна комісія приймає рішення
про допущення/недопущення кандидата до вступних іспитів, про що не пізніше
ніж за десять днів до початку вступних іспитів інформує кандидата на навчання
у докторантурі та ад’юнктурі.
8. Кандидати на денну форму навчання в докторантурі та ад’юнктурі перед
відбуттям до академії для складання вступних іспитів із займаних посад не
звільняються.
IV. Строки прийому заяв і документів
Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня доктора філософії,
які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста),
здійснюються в такі строки:
Денна форма навчання за державним замовленням
Етапи вступної кампанії
Терміни
Завершення прийому особових справ

23 серпня 2022 року

Проведення вступних іспитів

26–27 серпня 2022 року

Оприлюднення списку рекомендованих

28 серпня 2022 року

Зарахування вступників

Не пізніше 29 серпня 2022 року

Денна та заочна форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Етапи вступної кампанії
Терміни
Початок прийому заяв і документів
23 липня 2022 року
Завершення прийому заяв та документів
23 серпня 2022 року
Проведення вступних іспитів
26–27 серпня 2022 року
Оприлюднення списку рекомендованих
28 серпня 2022 року
Зарахування вступників
Не пізніше 29 серпня 2022 року
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V. Порядок проведення вступних іспитів
1. Для проведення вступних випробувань до відділу докторантури та
ад’юнктури створюються предметні комісії, склад яких визначається наказом
ректора академії.
2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із:
спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної
спеціальності);
іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня).
3. 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.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської, німецької,
французької мови дійсним сертифікатом тестів СМР-2 (Функціональний) за
стандартом НАТО STANAG-6001 (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 (для вступників за державним
замовленням).
4. Показники кожного вступного випробування в конкурсному балі
визначаються на підставі додатка 5 до Правил прийому до академії.
5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у
визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче від
встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали
документи після дати завершення прийому документів, до участі в подальших
вступних випробуваннях і конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань заборонено.
6. Вступники, які на час вступу до ад’юнктури (аспірантури) склали
кандидатські іспити (крім іспиту зі спеціальності) у НАВС, звільняються від
складання відповідних вступних випробувань, і їм зараховуються оцінки
кандидатських іспитів.
У разі ненадання вступником посвідчення про складання кандидатського
іспиту до початку вступних випробувань до відділу докторантури та
ад’юнктури наявність такого посвідчення не враховується, й особа складає
вступні іспити в загальному порядку.
7. Апеляції на вступні іспити розглядає апеляційна комісія академії.
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8. На підставі результатів вступних іспитів до ад’юнктури (аспірантури)
приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника про зарахування
або про відмову в зарахуванні до ад’юнктури (аспірантури), про що
вступникові повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною
комісією відповідного рішення.
Рішення приймальної комісії є підставою для видання ректором НАВС
наказу про зарахування вступників для здобуття ступеня вищої освіти доктора
філософії і доктора наук до докторантури та ад’юнктури, який доводиться до їх
відома.
9. Витяги з наказів про зарахування здобувачів на денну форму навчання за
державним замовленням у п’ятиденний строк надсилаються до безпосередніх
замовників, які зобов’язані відрядити в установленому порядку до академії
осіб, зарахованих до відділу докторантури та ад’юнктури, у строк, необхідний
для своєчасного прибуття на навчання. Підставою для звільнення є витяг з
наказу НАВС про зарахування на навчання.
10. Успішним закінченням навчання в докторантурі та ад’юнктурі
вважається захист дисертації або прийняття її до захисту спеціалізованою
вченою радою.
11. Рекомендовані показники складових конкурсного бала для вступників
для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста)
Спеціальність
Код
Назва
081
053

Право
Психологія

Складові конкурсного
бала
Вступний іспит зі
спеціальності

Мінімальні показники для
участі в конкурсі

Іноземна мова

3

3

12. Інформація про акредитацію освітніх програм
Шифр та
найменування
галузі

Код та назва
спеціальності

Освітньонаукова
програма

Ліцензований
обсяг

Акредитація
освітніх
програм,
спеціальностей

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
05
Соціальні та
поведінкові
науки

053
Психологія

Психологія

20

08
Право

081
Право

Право

150

Сертифікат про
акредитацію
освітньої
програми 2386,
дійсний до
01.07.2027
Сертифікат про
акредитацію
освітньої
програми 2441,
дійсний до
01.07.2027
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Додаток 2
до Правил прийому на навчання для
здобуття вищої освіти в Національній
академії внутрішніх справ у 2022 році

Строки прийому особових (навчальних) справ, заяв і документів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. Для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої
освіти
Денна та заочна форми навчання за державним замовленням
Етапи вступної кампанії
Закінчення
прийому
особових
(навчальних) справ
Проведення
вступних
іспитів,
творчого конкурсу
Оприлюднення
списку
рекомендованих до зарахування
Зарахування вступників

Терміни
Денна
12 серпня 2022
року
15–20 серпня
2022 року
21 серпня 2022
року
Не пізніше
22 серпня 2022
року

Заочна
04 вересня 2022
року
06 вересня 2022
року
07 вересня 2022
року
Не пізніше
08 вересня 2022
року

Денна та заочна форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Етапи вступної кампанії

Терміни
Денна

Заочна

Початок реєстрації електронних
кабінетів вступників, завантаження
необхідних документів

1 липня 2022 року

1 липня 2022 року

Початок прийому заяв і документів

29 липня 2022
року

29 липня 2022 року

18:00
08 серпня 2022
року

20 серпня 2022
року

18:00
23 серпня 2022
року

22 серпня 2022
року

9–16 серпня
2022 року
25 серпня 2022
року
Не пізніше
30 вересня
2022 року

22 серпня
2022 року
23 серпня 2022
року
не пізніше
30 листопада
2022 року

Закінчення прийому заяв і документів
від осіб, які вступають на основі
індивідуальної
усної
співбесіди,
творчого конкурсу
Закінчення прийому заяв і документів
від осіб, які вступають за результатами
національного
мультипредметного
тесту або зовнішнього незалежного
оцінювання
Проведення вступних випробувань
Оприлюднення
списку
рекомендованих до зарахування
Зарахування вступників
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2. Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра
Денна та заочна форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Терміни

Етапи вступної кампанії
Початок реєстрації електронних
кабінетів вступників, завантаження
необхідних документів
Початок прийому заяв і документів
Закінчення прийому заяв і документів
Проведення індивідуальних усних
співбесід
Оприлюднення
списку
рекомендованих до зарахування
Зарахування вступників

Денна

Заочна

1 липня 2022 року

1 липня 2022 року

29 липня 2022
року
18:00
23 серпня 2022
року
27 серпня
2022 року
28 серпня 2022
року
29 серпня
(не пізніше
30 вересня
2022 року)

29 липня 2022 року
23 серпня 2022
року
27 серпня
2022 року
28 серпня 2022
року
29 серпня
(не пізніше
30 листопада
2022 року)

3. Для здобуття ступеня бакалавра на основі ступенів бакалавра, магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за
іншою
спеціальністю
Заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Терміни
За кошти фізичних та/або
юридичних осіб
29 липня 2022 року
25 серпня 2022 року
27 серпня 2022 року

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів
Закінчення прийому заяв і документів
Проведення вступних іспитів
Оприлюднення списку рекомендованих
зарахування
Зарахування вступників

до

28 серпня 2022 року
29 серпня
(не пізніше
30 листопада
2022 року)
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4. Для здобуття ступеня магістра на основі ступенів бакалавра, магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
Денна та заочна форми навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю 081 «Право»
Етапи вступної кампанії
Реєстрація для складання магістерського тесту
навчальної компетентності та магістерського
комплексного тесту
Початок
реєстрації
електронних
кабінетів
вступників, завантаження необхідних документів
Основна сесія магістерського тесту навчальної
компетентності та магістерського комплексного
тесту
Початок прийому заяв і документів
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які
вступають на основі індивідуальної усної
співбесіди, фахових іспитів
Проведення індивідуальних усних співбесід,
фахових іспитів
Додаткова сесія магістерського тесту навчальної
компетентності та магістерського комплексного
тесту
Закінчення прийому заяв і документів вступників
Оприлюднення списку рекомендованих до
зарахування
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або
юридичних осіб

Терміни
27 червня –
18:00
18 липня 2022 року
1 серпня 2022 року
10 – 17 серпня 2022 року
16 серпня 2022 року
23 серпня 2022 року
28 серпня 2022 року
07 – 10 вересня 2022 року
18:00
15 вересня 2022 року
16 вересня 2022 року
Не пізніше
30 листопада 2022 року

Денна та заочна форми навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальностями
053 «Психологія», 281 «Публічне управління та адміністрування»
Етапи вступної кампанії
Реєстрація для складання магістерського тесту
навчальної компетентності
Початок
реєстрації
електронних
кабінетів
вступників, завантаження необхідних документів
Основна сесія магістерського тесту навчальної
компетентності
Початок прийому заяв і документів
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які
вступають на основі індивідуальної усної
співбесіди, фахових іспитів
Проведення індивідуальних усних співбесід,

Терміни
27 червня –
18:00
18 липня 2022 року
01 серпня 2022 року
10 – 17 серпня 2022 року
16 серпня 2022 року
23 серпня 2022 року
30 – 31 серпня 2022 року
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фахових іспитів
Додаткова сесія магістерського тесту навчальної
компетентності
Закінчення прийому заяв і документів вступників
Оприлюднення списку рекомендованих до
зарахування
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або
юридичних осіб

07 – 10 вересня 2022 року
18:00
15 вересня 2022 року
16 вересня 2022 року
Не пізніше
30 листопада 2022 року

Денна та заочна форми навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю
262 «Правоохоронна діяльність»
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів
Закінчення прийому заяв і документів
Проведення фахового іспиту
Оприлюднення списку рекомендованих до
зарахування
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або
юридичних осіб

Терміни
16 серпня 2022 року
23 серпня 2022 року
28 – 29 серпня 2022 року
30 серпня 2022 року
Не пізніше
30 листопада 2022 року

Денна форма навчання за державним замовленням за спеціальностями
081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність»
Етапи вступної кампанії
Закінчення прийому особових (навчальних) справ
Проведення фахових іспитів
Оприлюднення списку рекомендованих до
зарахування
Зарахування вступників

Терміни
23 серпня 2022 року
26 серпня 2022 року
27 серпня 2022 року
Не пізніше
28 серпня 2022 року

Заочна форма навчання за державним замовленням за спеціальностями
262 «Правоохоронна діяльність», 281 «Публічне управління та
адміністрування»
Етапи вступної кампанії
Закінчення прийому особових (навчальних) справ
Проведення фахових іспитів
Оприлюднення списку рекомендованих до
зарахування
Зарахування вступників

Терміни
23 серпня 2022 року
26 серпня 2022 року
27 серпня 2022 року
Не пізніше
28 серпня 2022 року
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Додаток 3
до Правил прийому на навчання для
здобуття вищої освіти в НАВС у 2022 році
Шифр і
найменування
галузі

08
Право

26
Цивільна
безпека

05
Соціальні та
поведінкові
науки
08
Право

26
Цивільна
безпека
05
Соціальні та
поведінкові
науки

Код та назва
спеціальності

081
Право

Освітньопрофесійна
програма

БАКАЛАВР
Право

262
Правоохоронна
Правоохоронна
діяльність
діяльність

053
Психологія

Психологія

МАГІСТР
081
Керівники та
Право
професіонали в
галузі права та
правоохоронної
діяльності
262
Правоохоронна
Правоохоронна
діяльність
діяльність
053
Психологія

Психологія

28
281
Публічне
Публічне
Публічне
управління та
управління та
управління та адміністрування
адміністрування адміністрування

Ліцензований
обсяг

4830

1067

300

Акредитація
освітніх
програм,
спеціальностей
Сертифікат про
акредитацію
спеціальності
АД 11013102,
дійсний до
01.07.2030
Сертифікат про
акредитацію
освітньої
програми
АД11005359,
дійсний до
01.07.2023
Сертифікат про
акредитацію
спеціальності
АД 11001612,
дійсний до
01.07.2024

2700

Сертифікат про
акредитацію
спеціальності
НД 1197276,
дійсний до
01.07.2022

1000

Сертифікат про
акредитацію
спеціальності
АД 11001613,
дійсний до
01.07.2024
Сертифікат про
акредитацію
освітньої
програми,
дійсний до
02.03.2023
Сертифікат про
акредитацію
спеціальності
АД 11009182,
дійсний до
01.07.2022

200

100
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Форми та порядок проведення вступних випробувань для здобуття вищої
освіти в Національній академії внутрішніх справ у 2022 році,
критерії їх оцінювання
І. Форми проведення вступних випробувань
1. Вступні випробування з дисциплін «Основи правознавства»,
«Правознавство», фахові іспити (за спеціальностями), індивідуальні усні
співбесіди та творчий конкурс проводяться в усній формі.
2. Вступне випробування з української мови проводиться письмово у
формі диктанту.
Рівень фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу до
Національної поліції України та на навчання у НАВС незалежно від статі
визначається за результатами виконання таких контрольних вправ:
1) комплексна силова вправа;
2) біг на 100 метрів;
Оцінювання результатів здійснюється за 200-бальною шкалою відповідно
до вікових груп (додаток 6, додаток 7).
ІІ. Порядок проведення вступних випробувань
1. Для проведення вступних випробувань з урахуванням визначених
предметів шкільної програми та відповідних дисциплін за цими Правилами
розробляються програми вступних випробувань, які затверджуються на
засіданні приймальної комісії. На підставі програм готуються білети, які
підписує голова предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії.
2. Кожен з варіантів білетів для проведення іспиту розробляється в
єдиному примірнику і запечатується в конверт.
3. Конверти з білетами, а також перераховані примірники після
тиражування зберігаються в службовому сейфі відповідального секретаря
приймальної комісії, опечатаному печаткою приймальної комісії академії.
4. У день проведення іспиту відповідальний секретар приймальної комісії
передає примірники білетів (тем) безпосередньо в аудиторіях представникам
комісії, які проводитимуть іспит.
5. Бланки аркушів співбесіди, усної та письмової відповідей, а також
титульні аркуші зі штампом приймальної комісії академії зберігаються у
відповідального секретаря приймальної комісії, який видає їх голові відповідної
комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту.
6. На вступних випробуваннях має бути забезпечено спокійну та
доброзичливу атмосферу, а вступникам надано можливість самостійно,
найбільш повно виявити рівень своїх знань і вмінь.
7. Сторонні особи без дозволу голови приймальної комісії до приміщень, у
яких проводяться вступні випробування, не допускаються.
8. Членам комісії під час проведення іспиту забороняється спілкуватися з
іншими посадовими особами та громадянами, користуватися мобільними
телефонами, іншими засобами зняття і передачі інформації.
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9. Іспит в усній формі з кожної дисципліни з кожним вступником
проводять не менше ніж два члени комісії, яких визначає голова відповідної
комісії згідно з розкладом у день проведення випробування.
10. Аркуш усної відповіді після завершення вступного випробування
підписує вступник і члени відповідної комісії.
Аркуш усної відповіді вступник заповнює особисто.
11. Інформація про результати іспиту в усній формі оголошується
вступникові в день його проведення.
12. Результати письмових вступних іспитів доводяться до відома
вступників не пізніше ніж наступного після їх складання дня шляхом
розміщення цієї інформації на інформаційних стендах приймальної комісії.
13. Вступні випробування в письмовій формі приймають не менше ніж два
члени відповідної комісії в кожній аудиторії.
14. Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії,
де проводиться вступне письмове випробування, що вступник засвідчує
особистим підписом у відомості одержання-повернення письмової роботи.
Письмові екзаменаційні роботи (зокрема чернетки) виконуються на аркушах зі
штампом приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні
позначки, які виявляли б авторство роботи. Вступник зазначає авторство
роботи лише у визначених для цього місцях.
15. Для проведення письмового вступного випробування з української
мови (диктант) – 1 астрономічна година.
16. Після завершення роботи над завданнями вступного випробування
вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у
відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної
комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша
письмової роботи.
17. Особи, які не встигли за час письмового випробування виконати
екзаменаційні завдання в повному обсязі, здають їх незакінченими.
18. Після завершення випробування голова комісії передає всі
екзаменаційні роботи відповідальному секретареві приймальної комісії або
його заступникові.
19. Відповідальний секретар приймальної комісії або його заступник
виконує шифрування письмових робіт, для чого на титульному аркуші й на
кожному аркуші письмової відповіді, а також у відомості вступного
випробування проставляється цифровий або інший умовний шифр. У випадках,
коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на
якій містяться особливі позначки, що можуть виявити її авторство, робота не
шифрується, і таку роботу, крім члена комісії, додатково перевіряє голова
відповідної комісії.
20. Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального
секретаря приймальної комісії до завершення перевірки всіх робіт. Листки
письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем
приймальної комісії або його заступником, який виконував шифрування
письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який
розподіляє їх між членами комісії для перевірки.
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21. Перевірка письмових робіт проводиться лише в приміщенні академії
членами відповідної комісії та повинна бути завершена не пізніше ніж
наступного робочого дня.
22. В окремих випадках (роботу не шифровано, вступник отримав
зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар приймальної
комісії або голова комісії залучають до перевірки роботи двох членів
відповідної комісії.
23. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво та
контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє
письмові роботи, оцінені членами комісії за 100-бальною шкалою оцінювання
знань (від 100 до 200 балів) менше ніж на 100 балів або більше ніж на 180 балів.
Голова комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує
своїм підписом правильність виставленої оцінки.
24. Випадки подальшого змінення виставлених на письмовій роботі та у
відомостях членами екзаменаційної комісії оцінок (за результатами додаткової
перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії)
засвідчуються підписом голови комісії, письмовим поясненням члена комісії та
затверджуються рішенням приймальної комісії.
25. Перевірені письмові роботи, а також заповнені відомості вступного
випробування з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються
головою екзаменаційної комісії відповідальному секретареві приймальної
комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у
відомості прізвища, ім’я та по батькові вступників.
26. Під час проведення вступних випробувань заборонено користуватися
засобами зв’язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення
інформації, окремими елементами, які можуть бути складовими технічних
засобів чи пристроїв, підручниками, навчальними посібниками та іншими
матеріалами, якщо це не передбачено рішенням приймальної комісії. У разі
використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел
інформації (зокрема підказки) його має бути відсторонено від участі у
випробуваннях, про що складається акт.
27. Проведення вступних випробувань може бути призупинено або
дочасно припинено у разі виникнення обставин, що можуть становити загрозу
для життя та здоров’я учасників вступних випробувань.
ІІІ. Порядок проведення творчого конкурсу
1. Творчий конкурс із кандидатами на заочну форму навчання для здобуття
ступеня бакалавра за державним замовленням на основі повної загальної
середньої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» проводиться
на підставі рекомендованого переліку питань та ситуаційних завдань для
проведення творчого конкурсу.
2. Творчий конкурс проводиться комісією, до складу якої входять науковопедагогічні працівники академії, представники Національної поліції
(за погодженням), зокрема Департаменту внутрішньої безпеки Національної
поліції України, громадських організацій (за їх згодою). Робота комісії
забезпечується за наявності не менше ніж 2/3 від її визначеного складу.
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3. Під час проведення творчого конкурсу має бути забезпечено спокійну й
доброзичливу атмосферу, а вступникам надано можливість самостійно,
найбільш повно виявити рівень своїх знань і вмінь.
4. Сторонні особи без дозволу комісії не допускаються до приміщень, у
яких проводиться творчий конкурс.
5. Під час проведення творчого конкурсу комісія може проводити
відеозйомку.
6. Для проведення творчого конкурсу вступнику пропонується два питання
з рекомендованого переліку та ситуаційне завдання. На підготовку до відповіді
надається 20 хвилин.
7. До аркуша усної відповіді кандидат на навчання записує питання і
стислий зміст відповіді. Після закінчення творчого конкурсу листок усної
відповіді підписують кандидат і члени комісії. Аркуш усної відповіді вступник
заповнює особисто.
8. Під час проведення творчого конкурсу не допускається користування
засобами зв’язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення
інформації, окремими елементами, які можуть бути складовими технічних
засобів чи пристроїв, підручниками, навчальними посібниками та іншими
матеріалами, якщо це не передбачено рішенням комісії. У разі використання
вступником під час творчого конкурсу сторонніх джерел інформації
(зокрема підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що
складається акт, у якому члени комісії з проведення творчого конкурсу
зазначають причину відсторонення та час.
9. Вступники, які не з’явилися на творчий конкурс без поважних причин у
визначений за розкладом час, не допускаються до участі в конкурсі. За
наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники
допускаються до складання пропущеного творчого конкурсу з дозволу
приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення
вступних іспитів.
10. Перескладання творчого конкурсу не допускається. Вступники, знання
яких було оцінено нижче, ніж визначена комісією та Правилами прийому
кількість балів, що необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування
на навчання за спеціальними умовами, не допускаються до подальшого
складання вступних іспитів та участі в конкурсі.
ІV. Порядок проведення індивідуальної усної співбесіди
1. Індивідуальна усна співбесіда із кандидатами на денну форму навчання
для здобуття ступеня бакалавра за державним замовленням на основі повної
загальної середньої освіти за спеціальностями 081 «Право», 053 «Психологія»
та 262 «Правоохоронна діяльність» проводиться на підставі рекомендованого
переліку питань та ситуаційних завдань для проведення індивідуальної усної
співбесіди.
2. Індивідуальна усна співбесіда проводиться комісією, до складу якої
входять науково-педагогічні працівники академії, представники Національної
поліції (за погодженням), зокрема Департаменту внутрішньої безпеки
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Національної поліції України, громадських організацій (за їх згодою). Робота
комісії забезпечується за наявності не менше ніж 2/3 від її визначеного складу.
3. Під час проведення індивідуальної усної співбесіди має бути
забезпечено спокійну й доброзичливу атмосферу, а вступникам надано
можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і вмінь.
4. Сторонні особи без дозволу комісії не допускаються до приміщень, у
яких проводиться індивідуальна усна співбесіда.
5. Під час проведення індивідуальної усної співбесіди комісія може
проводити відеозйомку.
6. Для проведення індивідуальної усної співбесіди вступнику пропонується
два питання з рекомендованого переліку та ситуаційне завдання. На підготовку
до відповіді надається 20 хвилин.
7. До аркуша усної відповіді кандидат на навчання записує питання і
стислий зміст відповіді. Після закінчення індивідуальної усної співбесіди
листок усної відповіді підписують кандидат і члени комісії. Аркуш усної
відповіді вступник заповнює особисто.
8. Під час проведення індивідуальної усної співбесіди не допускається
користування засобами зв’язку, пристроями зчитування, обробки, збереження
та відтворення інформації, окремими елементами, які можуть бути складовими
технічних засобів чи пристроїв, підручниками, навчальними посібниками та
іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням комісії. У разі
використання вступником під час індивідуальної усної співбесіди сторонніх
джерел інформації (зокрема підказки) він відсторонюється від участі у
випробуваннях, про що складається акт, у якому члени комісії з проведення
індивідуальної усної співбесіди зазначають причину відсторонення та час.
9. Вступники, які не з’явилися на індивідуальну усну співбесіду без
поважних причин у визначений за розкладом час, не допускаються до участі в
конкурсі. За наявності поважних причин, підтверджених документально,
вступники допускаються до складання пропущеної індивідуальної усної
співбесіди з дозволу приймальної комісії в межах встановлених строків і
розкладу проведення вступних іспитів.
10. Перескладання індивідуальної усної співбесіди не допускається.
Вступники, знання яких було оцінено нижче, ніж визначена комісією та
Правилами прийому кількість балів, що необхідна для допуску до участі в
конкурсі, не допускаються до подальшого складання вступних іспитів та участі
в конкурсі.
V. Організація та порядок проведення перевірки рівня фізичної
підготовленості кандидатів на навчання
1. Оцінювання рівня фізичної підготовленості кандидатів на навчання у
НАВС здійснюється комісією, склад і порядок роботи якої визначаються
наказом ректора академії.
До складу комісії обов’язково залучають працівники органів поліції,
закладів, установ, працівники академії, за необхідності – фахівців з фізичної
підготовки інших органів виконавчої влади, закладів, установ, організацій (за
згодою).
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2. До іспиту з фізичної підготовки допускаються особи з числа кандидатів
на навчання у НАВС, які пройшли реєстрацію та надали відповідні документи
(сертифікат(и)) відповідно до вимог нормативно-правових актів МОН України
та правил прийому.
3. Рівень фізичної підготовленості кандидатів на навчання визначається за
результатами виконання практичних вправ. Виконання контрольних вправ
проводиться в обов’язковій присутності медичних працівників.
Для виконання практичних вправ надається одна спроба. В окремих
випадках за незалежних від кандидата на навчання обставин голова комісії
може дозволити йому виконати вправу повторно. Виконання контрольних
вправи повторно з метою покращання результату не допускається.
4. З метою об’єктивного вивчення рівня фізичної підготовленості
кандидатів на навчання здійснюється їх розподіл на вікові групи, а саме:
перша група – чоловіки та жінки віком від 16 до 25 років;
друга група – чоловіки та жінки віком від 26 до 30 років.
5. Кандидати виконують контрольні вправи виключно у спортивній формі
одягу та взутті за сезоном.
Етапи проведення оцінки рівня фізичної підготовленості:
1) вступна частина (проведення цільового інструктажу; доведення вправ та
нормативів, послідовності їх виконання та порядку оцінювання, здійснення
медичного огляду);
2) підготовча частина (розминка тривалістю до 15 хвилин, яка проводиться
кандидатами 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).
6. На інструктажі кандидатам наголошують на необхідності дотримання
заходів безпеки під час виконання контрольних вправ з фізичної підготовки та
запобігання травматизму, а також здійснюється опитування кандидатів щодо їх
готовності до фізичного навантаження.
7. Кандидати, які скаржаться на погане самопочуття, оглядаються
медичним працівником академії і без його дозволу не допускаються до
виконання вправ і нормативів. У разі погіршання стану здоров’я під час
виконання контрольних вправ кандидат на навчання зобов’язаний негайно
повідомити про це членів комісії та медичних працівників, які зобов’язані
організувати надання йому невідкладної медичної допомоги.
У разі неможливості виконати всі контрольні вправи, передбачені
розкладом, комісія визначає кандидату на навчання в межах встановлених
розкладом строків проведення іспиту з фізичної підготовки дату повторної
перевірки, під час якої він заново виконує всі вправи.
8. Іспит з фізичної підготовки проводиться протягом одного дня –
комплексна силова вправа та біг на 100 метрів.
9. Для об’єктивного оцінювання кандидатів на навчання члени комісії
використовують відповідні технічні засоби та прилади (секундомір, нагрудний
номер, стартовий прапорець тощо), може використовуватись відеозйомка.
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Комплексна силова вправа
1. Вправа складається з двох елементів: піднімання тулуба в сід і згинання
та розгинання рук в упорі лежачи, сукупна тривалість виконання яких
становить 1 хвилину (по 30 секунд на кожний елемент вправи).
2. Вимірювання часу виконання вправи здійснюється секундоміром.
3. Вправа виконується на рівній поверхні підлоги або гімнастичному маті,
під час виконання вправи може використовуватися контактна платформа
20×20×5 см, форма одягу кандидата спортивна та повинна дозволяти візуально
визначати безпомилкове виконання елементів вправи.
4. Вихідне положення для виконання першого елементу вправи: лежачи на
спині, руки за головою, пальці рук зчеплені в «замок», лопатки торкаються
поверхні підлоги, ноги зігнуті в колінах під прямим кутом, ступні притиснуті
асистентом до підлоги.
5. Вихідне положення для виконання другого елементу вправи: упор
лежачи, руки на ширині плечей та випрямлені в ліктьових суглобах, пальці рук
спрямовані вперед, плечі, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, ноги разом,
пальці ніг впираються в підлогу (мат) без будь-якої допоміжної опори.
6. За командою «Вихідне положення прийняти!» кандидат приймає
вихідне положення для виконання першого елементу вправи.
7. За командою «Вправу починай!» кандидат виконує піднімання тулубу в
сід до моменту торкання ліктями колін, виконуючи таким чином максимально
можливу кількість піднімань за відведений час.
8. За командою «Час!» кандидат у найкоротший час самостійно приймає
вихідне положення для виконання другого елементу вправи і виконує
максимально можливу кількість разів згинання та розгинання рук в упорі
лежачи до команди «Стій!».
9. Виконуючи другий елемент вправи, кандидат із вихідного положення
згинає руки в ліктьових суглобах, торкаючись грудьми підлоги або контактної
платформи, після чого, розгинаючи руки, повертається у вихідне положення та,
зафіксувавши його, продовжує виконання вправи.
10. Результатом виконання комплексно силової вправи є сума
безпомилково виконаних разів піднімань тулуба в сід і розгинання рук в упорі
лежачи.
Виконання першого елементу вправи не зараховують у разі:
1) відсутності торкання ліктями колін;
2) відсутності торкання лопатками поверхні;
3) розімкнення пальців рук із «замка»;
4) зміщення або підіймання таза.
Виконання другого елементу вправи не зараховують у разі:
1) торкання підлоги коліном (-ами), стегном (-ами), тазом;
2) порушення прямої лінії «плечі–тулуб–ноги»;
3) відсутності фіксації тіла у вихідному положенні;
4) почергового згинання та розгинання рук;
5) відсутності торкання грудьми підлоги (платформи).
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3. Контрольна вправа з бігу на 100 метрів
1. Вправа з бігу виконуються на бігових доріжках стадіону або на іншій
рівній місцевості, яка підготовлена для їх безпечного виконання і дозволяє
визначити результати. Для виконання вправи з бігу на 100 метрів бігова
доріжка повинна бути розподілена на окремі смуги.
2. Максимальна кількість учасників забігу на 100 метрів – 4 особи.
3. Вимірювання часу виконання вправи здійснюється секундоміром.
4. Команди для підготовки і виконання вправи на місці старту стартер
подає голосом та супроводжує їх стартовим прапорцем. Для подання команди
«Руш!» дозволяється використовувати стартовий пістолет.
5. Вихідне положення – високий або низький старт.
6. Під час виконання вправи з бігу на 100 метрів кандидати за командами
«На старт!» приймають вихідне положення, не наступаючи на лінію старту,
«Увага!» – зберігають нерухомий стан, за командою стартера «Руш!» мають
якнайшвидше подолати задану дистанцію.
7. Результатом виконання вправи з бігу на 100 метрів є час з точністю до
десятої частки секунди.
VI. Критерії оцінювання
1. Рівень фізичної підготовленості кандидатів на навчання до Національної
академії внутрішніх справ оцінюється відповідно до вправ і нормативів,
визначених у таблиці нормативів із фізичної підготовки кандидатів на навчання
у НАВС (додаток 6, додаток 7).
2. Підсумкова оцінка творчого конкурсу за кожний окремий блок питань із
рекомендованого переліку (перший чи другий), а також ситуаційне завдання
розраховується як середнє арифметичне оцінок, виставлених кожним членом
комісії в межах від 100 до 200 балів.
3. Загальний бал за творчий конкурс розраховується як середнє
арифметичне підсумкових оцінок, виставлених членами комісії за два блоки
питань із рекомендованого переліку та ситуаційного завдання.
4. Підсумкова оцінка індивідуальної усної співбесіди за кожний окремий
блок питань із рекомендованого переліку (перший чи другий), а також
ситуаційне завдання розраховується як середнє арифметичне оцінок,
виставлених кожним членом комісії в межах від 100 до 200 балів.
5. Загальний бал за індивідуальну усну співбесіду розраховується як
середнє арифметичне підсумкових оцінок, виставлених членами комісії за два
блоки питань із рекомендованого переліку та ситуаційного завдання.
6. Загальний результат оцінювання рівня фізичної підготовленості
розраховується за шкалою – від 100 до 200 балів, як середній бал отриманий за
дві вправи.
7. Результати та кількість балів за кожну вправу, а також загальний бал,
одержаний під час виконання практичних вправ, заносяться до відомості.
8. Загальний бал множиться на відповідний ваговий коефіцієнт і
враховується при розрахунку конкурсного балу вступника. Прохідний бал
становить 100 балів.
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При цьому до 0,50 бала округлюються в менший бік, а з 0,50 – у більший.
9. Якщо результат виконання хоча б з однієї вправи менше встановленого
нормативу то загальний результат оцінюється як «не склав» і кандидат на
навчання не допускається до подальшої участі в конкурсному відборі.
10. Результати оцінювання рівня фізичної підготовленості оголошуються
вступникам наступного дня після їх проведення шляхом розміщення даної
інформації на офіційних сайтах та інформаційних стендах академії.
11. Кандидати на навчання, знання яких за результатами творчого
конкурсу або індивідуальної усної співбесіди оцінено нижче ніж 100 балів,
загальна оцінка за виконання контрольних вправ оцінена як «не склав», не
допускаються до подальшої участі в конкурсному доборі.
12. Конкурсний бал для вступників на основі повної загальної середньої
освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, для здобуття ступеня
бакалавра не може бути менше ніж 100 балів (під час вступу на спеціальність
081 «Право» – конкурсний бал не може бути менше ніж 140 балів).
13. Критерії оцінювання вступних випробувань з індивідуальної усної
співбесіди для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та/або
юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (прохідний бал –
100 балів); основ правознавства для здобуття ступеня бакалавра на основі
ступеня (рівня) вищої освіти не нижче бакалавра, здобутого за іншою
спеціальністю (прохідний бал – 100 балів); випробувань з індивідуальної усної
співбесіди (української мови, іноземної мови, історії України, біології,
математики, географії, фізики, хімії) для здобуття ступеня бакалавра на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого
бакалавра (прохідний бал – 100 балів)
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Оцінка
190–200 балів
(відмінно)

189–141 бал
(добре)

140–100 балів
(задовільно)

99–0 балів
(незадовільно)

Критерії оцінювання
Ставиться за ґрунтовне знання матеріалу в установленому
обсязі, уміння правильно та швидко вирішувати теоретичні
питання. Вступник володіє глибокими знаннями, надає
достатньо аргументовану відповідь на поставлені питання,
демонструє знання нормативних актів із запропонованої
тематики
Ставиться
за
вияв
вступником
повних
знань,
успішне вирішення теоретичних питань. Вступник вільно
володіє
матеріалом,
намагається
аналізувати
й
систематизувати інформацію, застосовувати загальновідомі
докази у власній аргументації, надає повну відповідь на
поставлені питання, демонструє засвоєння основних
нормативних актів із запропонованої тематики, але у
відповіді вступника наявні незначні помилки
Ставиться за вияв знань основного матеріалу в обсязі,
достатньому для подальшого навчання, поверхову
обізнаність щодо нормативних актів із запропонованої
тематики. Відповідь вступника правильна, але недостатньо
осмислена, у ній наявні численні помилки
Ставиться за недостатній для подальшого навчання вияв
знань під час відтворення основного програмного
матеріалу, допущення принципових помилок у вирішенні
теоретичних питань. Вступник фрагментарно відтворює
незначну частину матеріалу, не може зрозуміло
сформулювати відповіді на поставлені питання

60

14. Критерії оцінювання творчого конкурсу, індивідуальної усної
співбесіди для вступу на навчання за державним замовленням (прохідний бал –
100 балів)
Оцінка
Критерії оцінювання
190–200 балів Ставиться за ґрунтовне знання матеріалу в установленому
(відмінно)
обсязі, уміння правильно та швидко вирішувати теоретичні
питання та розв’язувати ситуаційні завдання. Вступник
володіє глибокими знаннями, здатний застосовувати їх у
нестандартних ситуаціях, критично оцінює окремі факти,
явища та ідеї, надає достатньо аргументовану відповідь на
поставлені питання, демонструє знання нормативних актів з
тематики, що пропонується для творчого конкурсу,
індивідуальної усної співбесіди, усвідомлення майбутньої
фахової та власної відповідальності, бажання й готовність
працювати в складних умовах, захищати права та свободи
громадян
189–141 бал
Ставиться
за
вияв
вступником
повних
знань,
(добре)
успішне вирішення теоретичних питань та розв’язання
ситуативних завдань. Вступник вільно володіє матеріалом,
намагається аналізувати й систематизувати інформацію,
застосовувати загальновідомі докази у власній аргументації,
надає повну відповідь на поставлені питання, демонструє
засвоєння основних нормативних актів із тематики,
запропонованої до творчого конкурсу, індивідуальної усної
співбесіди, усвідомлення майбутньої фахової та власної
відповідальності, бажання та готовність працювати в
складних умовах, захищати права і свободи громадян. Але у
відповіді вступника наявні незначні помилки
140–100 балів Ставиться за вияв знань основного матеріалу в обсязі,
(задовільно)
достатньому для подальшого навчання і майбутньої
професійної діяльності, поверхову обізнаність щодо
нормативних актів з тематики, запропонованої до творчого
конкурсу, недостатнє розуміння майбутньої професії та своєї
відповідальності як майбутнього працівника. Відповідь
вступника правильна, але недостатньо осмислена. У відповіді
наявні значні помилки
99–0 балів
Ставиться за недостатній для подальшого навчання і
(незадовільно) майбутньої професійної діяльності вияв знань під час
відтворення основного програмного матеріалу, допущення
принципових помилок у вирішенні теоретичних питань та
розв’язанні ситуаційних завдань. Вступник фрагментарно
відтворює незначну частину матеріалу, не може зрозуміло
сформулювати відповіді на поставлені питання, не
усвідомлює власної ролі й відповідальності, яких вимагатиме
професійна діяльність за обраною спеціальністю
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15. Критерії оцінювання фахового іспиту за спеціальностями (прохідний
бал – 100 балів)
Оцінка
Критерії оцінювання
190–200 балів Ставиться за ґрунтовне знання матеріалу в установленому
(відмінно)
обсязі, уміння правильно та швидко вирішувати теоретичні
питання. Вступник володіє глибокими знаннями, надає
достатньо аргументовану відповідь на поставлені питання,
демонструє знання нормативних актів із запропонованої
тематики
189–141 бал
Ставиться
за
вияв
вступником
повних
знань,
(добре)
успішне вирішення теоретичних питань. Вступник вільно
володіє
матеріалом,
намагається
аналізувати
й
систематизувати інформацію, застосовувати загальновідомі
докази у власній аргументації, надає повну відповідь на
поставлені питання, демонструє засвоєння основних
нормативних актів із запропонованої тематики, але у
відповіді вступника наявні незначні помилки
(140–100 бали) Ставиться за вияв знань основного матеріалу в обсязі,
(задовільно)
достатньому для
подальшого
навчання,
поверхову
обізнаність щодо нормативних актів із запропонованої
тематики. Відповідь вступника правильна, але недостатньо
осмислена, у відповіді наявні значні помилки
(99–0 балів)
Ставиться за недостатній для подальшого навчання вияв
(незадовільно) знань під час відтворення основного програмного матеріалу,
допущення принципових помилок у вирішенні теоретичних
питань. Вступник фрагментарно відтворює незначну частину
матеріалу, не може зрозуміло сформулювати відповіді на
поставлені питання
16. Критерії оцінювання вступних випробувань з іноземної мови: для
здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти
(прохідний бал – 100 балів); для здобуття ступеня магістра на основі ступеня
(рівня) вищої освіти не нижче бакалавра (прохідний бал – 100 балів)
Оцінка
Критерії оцінювання
190–200 балів Вступник дає повну і розгорнуту відповідь на питання
(відмінно)
білету. Його відповіді свідчать про розуміння навчального
матеріалу
на
рівні
аналізу
закономірностей,
характеризується логічністю і послідовністю суджень.
Вступник без помилок висвітлює конкретно визначені
комунікативні ситуації, уміє дати чітку, логічну та
послідовну характеристику певній події, предмету чи
явищу, володіє необхідними навичками мовленнєвої
компетенції (правильна й чітка вимова, багатий лексичний
матеріал, правильні граматичні й синтаксичні конструкції)
189–141 бал
У відповідях на питання білета допускаються деякі
(добре)
неточності або помилки непринципового характеру.
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140–100 балів
(задовільно)

99–0 балів
(незадовільно)

Вступник намагається висловити власну думку, розуміє
основні граматичні правила та вміє пояснити їх
застосування на практиці, володіє правилами мовленнєвої
компетенції (правильна й чітка вимова, багатий лексичний
матеріал, правильні граматичні й синтаксичні конструкції)
Відповіді на питання білета мають фрагментарний
характер, знання відтворюються на рівні запам’ятовування.
Вступник поверхово володіє вмінням розмірковувати, його
відповіді супроводжуються другорядними міркуваннями,
які інколи безпосередньо не стосуються змісту запитання
Вступник не усвідомлює змісту питання білета, його
відповідь безпосередньо не стосується поставленого
питання. Зовсім не сформоване вміння міркувати, не
розуміє основні граматичні правила, не може дати
визначення основних мовних явищ, частково володіє
навичками мовленнєвої компетенції, його знання загалом
мають несистемний характер

17. Нормативи оцінювання диктанту з української мови згідно з листом
Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2019 року № 1/9-196
(прохідний бал – 100 балів)
Кількість
помилок
15–16 і більше
13–14
11–12
9–10
7–8
5–6
4
3
1+1 (негруба)
1
1 (негруба)
0

Бали
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Бали
(від 100 до 200 балів)
0–40
41–70
71–99
100–119
120–129
130–140
141–159
160–179
180–189
190–195
196–199
200
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Додаток 5
до Правил прийому на навчання для
здобуття вищої освіти в НАВС у 2022 році

Рекомендовані показники складових конкурсного бала
для вступників на навчання для здобуття вищої освіти в Національній
академії внутрішніх справ
1. Для вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти
Мінімальні
Спеціальність
Невід’ємні
показники
Складові конкурсного бала
вагові
для участі
Код
Назва
коефіцієнти
в конкурсі
Денна форма навчання за державним замовленням
Фізична підготовка (П1)

081

Право

Перший блок питань
індивідуальної усної співбесіди
або НМТ за 2022 з української
мови або ЗНО за 2019-2021 з
української мови та літератури
(П2)
Другий блок питань
індивідуальної усної співбесіди
або НМТ за 2022 або ЗНО за 20192021 з історії України
(П3)
Третій блок питань індивідуальної
усної співбесіди або НМТ за 2022
або ЗНО за 2019-2021 з
математики
(П4)
Фізична підготовка (П1)

262

Правоохоронна
діяльність

Перший блок питань
індивідуальної усної співбесіди
або НМТ за 2022 з української
мови або ЗНО за 2019-2021 з
української мови або української
мови та літератури
(П2)
Другий блок питань
індивідуальної усної співбесіди
або НМТ за 2022 або ЗНО за 20192021 з історії України
(П3)

0,4 (К1)

100

0,2 (К2)

100

0,2 (К3)

100

0,2 (К4)

100

0,4 (К1)

100

0,2 (К2)

100

0,2 (К3)

100
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053

081

262

053

262

Третій блок питань індивідуальної
усної співбесіди або НМТ за 2022
або ЗНО за 2019-2021 з
математики
(П4)

0,2 (К4)

100

Фізична підготовка (П1)

0,4 (К1)

100

Перший блок питань
індивідуальної усної співбесіди
або НМТ за 2022 з української
0,2 (К2)
100
мови або ЗНО за 2019-2021 з
української мови та літератури
(П2)
Другий блок питань
Психологія
індивідуальної усної співбесіди
або НМТ за 2022 або ЗНО за 20190,2 (К3)
100
2021 з історії України
(П3)
Третій блок питань індивідуальної
усної співбесіди або НМТ за 2022
або ЗНО за 2019-2021 з
0,2 (К4)
100
математики
(П4)
Денна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
НМТ за 2022 з української мови
або ЗНО за 2019-2021 з
0,35
100
української мови та літератури
НМТ за 2022 або ЗНО за 2019Право
0,25
100
2021 з математики
НМТ за 2022 або ЗНО за 20190,4
100
2021 з історія України
Правоохоронна
Мотиваційний лист
діяльність
НМТ за 2022 з української мови
або ЗНО за 2019-2021 з
0,35
100
української мови та літератури
НМТ за 2022 або ЗНО за 2019Психологія
0,4
100
2021 з математики
НМТ за 2022 або ЗНО за 20190,25
100
2021 з історія України
Заочна форма навчання за державним замовленням
Правоохоронна
діяльність

Творчий конкурс

1

125

65

Заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

081

262

053

Право

НМТ за 2022 з української мови
або ЗНО за 2019-2021 з
української мови та літератури
НМТ за 2022 або ЗНО за 20192021 з математики
НМТ за 2022 або ЗНО за 20192021 з історії України

Правоохоронна
діяльність

Мотиваційний лист

Психологія

НМТ за 2022 з української мови
або ЗНО за 2019-2021 з
української мови та літератури
НМТ за 2022 або ЗНО за 20192021 з математики
НМТ за 2022 або ЗНО за 20192021 з історії України

0,35

100

0,25

100

0,4

100

0,35

100

0,4

100

0,25

100

2. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття ступеня
бакалавра
Спеціальність
Код
Назва

081

Право

Складові конкурсного бала
НМТ за 2022 з української мови
або ЗНО за 2019-2021 з української
мови та літератури
НМТ за 2022 з історії України або
математики або ЗНО за 2019-2021 з
історії України або іноземної мови,
або біології, або географії, або
фізики, або хімії, або математики

Мінімальні показники для
участі в конкурсі
100

100

3. Для вступників на основі ступенів бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, для
здобуття ступеня бакалавра
Спеціальність
Код
Назва
081

Право

Складові конкурсного бала

Мінімальні показники для
участі в конкурсі

Фахове випробування
(основи правознавства)

100

66

4. Для вступників для здобуття ступеня магістра на основі ступеня
бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за державним
замовленням
Спеціальність
Код

Назва

081

Право
Правоохоронна
діяльність
Публічне управління та
адміністрування

262
281

Фаховий іспит

Мінімальні
показники для
участі в конкурсі
100

Фаховий іспит

100

Фаховий іспит

100

Складові конкурсного
бала

5. Для вступників для здобуття ступеня магістра на основі ступеня
бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб
Спеціальність
Код

081

262

053

281

Назва

Право

Правоохоронна
діяльність
Психологія

Публічне управління та
адміністрування

Складові конкурсного
бала
Магістерський
комплексний тест з права
за 2022 або результати
тесту з права єдиного
фахового вступного
випробування з права за
2019-2021
Магістерський
комплексний тест з
іноземної мови за 2022
або результату єдиного
вступного іспиту з
іноземної мови за 20192021
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
за 2022
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
за 2022
Фаховий іспит

Мінімальні
показники для
участі в конкурсі

100

100

100
100
100
100
100
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Додаток 6
до Правил прийому на навчання для
здобуття вищої освіти в НАВС у 2022 році

ТАБЛИЦЯ
нормативів з фізичної підготовки для кандидатів на навчання до
Національної академії внутрішніх справ (200-бальна шкала)
чоловіки

Бали

Вікові групи
16-25
26-30
нормативи

Комплексна силова вправа
(разів за хв.)
Вікові групи
16-25
26-30
Бали
нормативи

200

14,0

14,5

200

55

50

190

14,1

14,6

190

54

49

180

14,2

14,7

180

53

48

170

14,3

14,8

170

52

47

160

14,4

14,9

160

51

46

150

14,5

15,0

150

50

45

140

14,6

15,1

140

49

44

130

14,7

15,2

130

48

43

120

14,8

15,3

120

47

42

110

14,9

15,4

110

46

41

100

15,0

15,5

100

45

40

Біг 100 м (с)
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Додаток 7
до Правил прийому на навчання для
здобуття вищої освіти в НАВС у 2022 році

ТАБЛИЦЯ
нормативів з фізичної підготовки для кандидатів на навчання до
Національної академії внутрішніх справ (200-бальна шкала)
жінки
Вікові групи
16-25
26-30
нормативи

Комплексна силова вправа
(разів за хв.)
Вікові групи
Бали
16-25
26-30
нормативи

200

14,5

15,0

200

50

45

190

14,6

15,1

190

49

44

180

14,7

15,2

180

48

43

170

14,8

15,3

170

47

42

160

14,9

15,4

160

46

41

150

15,0

15,5

150

45

40

140

15,1

15,6

140

44

39

130

15,2

15,7

130

43

38

120

15,3

15,8

120

42

37

110

15,4

15,9

110

41

36

100

15,5

16,0

100

40

35

Біг 100 м (с)
Бали
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Додаток 8
до Правил прийому на навчання для
здобуття вищої освіти в НАВС у 2022 році

ТАБЛИЦІ
переведення тестових балів національного мультипредметного тесту,
комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної
компетентності до шкали 100-200
1. Таблиця переведення тестових балів з української мови національного
мультипредметного тесту до шкали 100-200
Тестовий бал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Бал за
шкалою 100-200
100
107
113
119
125
128
131
134
136
138
140
142
144
146
147
148
149

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

150
151
152
153
154
156
158
160
162
164
167
170
173
176
180
186
192
200

2. Таблиця переведення тестових балів з математики національного
мультипредметного тесту до шкали 100-200
Тестовий бал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Бал за
шкалою 100-200
100
110
118
125
128
131
134
136
138
140
142
144

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

149
150
151
152
154
156
159
162
165
168
172
176
180
185
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13
14

146
148

29
30

192
200

3. Таблиця переведення тестових балів з історії України національного
мультипредметного тесту до шкали 100-200
Тестовий бал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Бал за
шкалою 100-200
100
107
113
119
125
128
131
134
136
138
140
142
144
146
147
148
149

4. Таблиця переведення тестових
комплексного тесту до шкали 100-200
Тестовий бал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Бал за
шкалою 100-200
100
105
110
114
118
122
125
128
131
133
135
137
138
139
140
141
142
143

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

балів

150
151
152
153
154
156
158
160
162
164
167
170
173
176
180
186
192
200

з
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

права

магістерського
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
164
166
168
170
172
174
176

71
19
20
21
22
23
24

144
145
146
147
148
149

45
46
47
48
49
50

179
182
186
190
195
200

5. Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови магістерського
комплексного тесту до шкали 100-200
Тестовий бал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Бал за
шкалою 100-200
100
110
118
125
129
132
135
138
140
142
144
146
148
149

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

150
151
152
153
154
156
158
161
164
168
172
176
180
185
192
200

6. Таблиця переведення тестових балів магістерського тесту навчальної компетентності
до шкали 100-200
17
150
Бал за
Тестовий бал
шкалою 100-200
18
151
1
100
19
152
2
108
20
153
3
115
21
155
4
120
22
157
5
125
23
159
6
129
24
162
7
132
25
165
8
135
26
168
9
138
27
171
10
140
28
175
11
142
29
179
12
144
30
183
13
146
31
188
14
147
32
194
15
148
33
200
16
149

