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їх галузей знань) за вибором НПУ імені М. П. Драгоманова, для вступу на яку 

передбачене вступне випробування у формі національного мультипредметного 

теста або творчого конкурсу (на одну з спеціальностей за вибором НПУ 

імені М. П. Драгоманова, якщо національний мультипредметний тест або 

творчий конкурс передбачені для обох спеціальностей або не передбачені для 

жодної з них). Прийом на навчання на міждисциплінарні освітньо-наукові 

програми другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюється на ту з них, 

для вступу на яку передбачене вступне випробування у формі магістерського 

тесту навчальної компетентності (на одну з спеціальностей за вибором НПУ 

імені М. П. Драгоманова, якщо магістерський тест навчальної компетентності 

передбачений для обох спеціальностей або не передбачений для жодної з них). 

 

2. Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного 

бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття вищої освіти, за 

якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і 

науки України, інші державні замовники визначають з окремих спеціальностей 

переліки предметних спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюються 

формування та розміщення державного замовлення, відповідно до Переліку 

наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та 

спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та 

розміщення державного замовлення (додаток 3 до цих Правил прийому). 

Прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним 

замовленням) здійснює НПУ імені М. П. Драгоманова, на підставі ліцензії на 

провадження освітньої діяльності на певному рівні вищої освіти та/або за 

певною освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної 

кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, не 

пізніше ніж 31 грудня 2021 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не 

пізніше ніж 31 травня 2022 року. 

 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 

1. 1. Порядок роботи Приймальної комісії: 
 

День тижня Години роботи 

Понеділок 09.00-17.00 

Вівторок 09.00-17.00 

Середа 09.00-17.00 

Четвер 09.00-17.00 
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П’ятниця 09.00-17.00 

Субота 

ВИХІДНИЙ 

(крім днів проведення вступних випробувань 

(співбесід), надання рекомендацій та 

зарахування до НПУ імені М. П. Драгоманова 

чи інших умов, передбаченими цими 

Правилами прийому) 

Неділя 

ВИХІДНИЙ 

(крім днів проведення вступних випробувань 

(співбесід), надання рекомендацій та 

зарахування до НПУ імені М. П. Драгоманова 

чи інших умов, передбаченими цими 

Правилами прийому) 

Обідня перерва – з 13.00 до 14.00 год. 

Приймальна комісія працює за адресою м. Київ, вул. Пирогова, 9, 

каб. 133. 

 

2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття 

вищої освіти: 

 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок реєстрації електронних 

кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів 

01 липня 

Початок прийому заяв та документів 

від абітурієнтів, передбачених 

розділом VI цих Правил прийому 

29 липня 

Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб, які вступають на 

основі індивідуальної усної 

співбесіди, творчих конкурсів 

о 18:00 

8 серпня 

Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб, які вступають за 

результатами національного 

мультипредметного теста, а також 

творчих конкурсів, які були складені з 

01 по 18 липня 

о 18:00 23 серпня 


