
Додаток 1 до Правил прийому 

до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2021 році 

(у редакції, затвердженій вченою радою Університету 21.05.2021) 

 

Правила прийому 

до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

осіб з тимчасово окупованих територій України у 2021 році 

 

1. Загальні положення 

1.1. Ці правила визначають особливості підстав і порядку прийому на 

навчання до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

(далі – Університет) у частині прийому на навчання для здобуття вищої освіти 

на перший курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти 

наступних фізичних осіб (вступників): 

- які проживають на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території 

окремих районів Донецької та Луганської областей; 

- які проживають на території населених пунктів на лінії зіткнення; 

- які переселилися з тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованої території 

окремих районів Донецької та Луганської областей після 01 січня 2021 року 

(далі – вступники з ТОТ). 

1.2. Усі питання щодо вступу на навчання вступників з ТОТ, які не 

врегульовані цими Правилами, регулюються відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту», Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2021 році 

(затверджені наказом МОН України № 1274 від 15 жовтня 2020 р.), Порядку 

прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-

технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій 

території окремих районів Донецької та Луганської областей, території 

населених пунктів на лінії зіткнення (затвердженого наказом МОН України № 

271 від 01 березня 2021 р.), Правил прийому до Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого у 2021 році. 

1.3. При прийомі на навчання до Університету вступників з ТОТ для 

здобуття ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти на 

місця державного замовлення квота-2 становить десять відсотків (але не менше 

одного місця) максимального обсягу державного замовлення за відкритою 

конкурсною пропозицією конкретного інституту (факультету). 

1.4. Вступники з ТОТ приймаються на навчання до Університету на 

перший курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти на місця 

державного замовлення за квотою-2 на спеціальності 051 «Економіка» (денна 
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та заочна форми навчання), 081 «Право» (денна форма навчання) та 293 

«Міжнародне право» (денна форма навчання). 

 

2. Особливості прийому документів і реєстрації вступників з ТОТ 

2.1. Вступники з ТОТ особисто подають в письмовій формі такі 

документи: 

- заява; 

- сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 

2021 років (за бажанням); 

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності 

у випадках, коли вступник переселився з тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованої 

території окремих районів Донецької та Луганської областей після 01 січня 

2021 року); 

- документ, що посвідчує особу, а за його відсутності – свідоцтво про 

народження. 

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про 

реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованих територіях України, 

підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, 

зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб», копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання 

або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в яких 

зазначено місце проживання на відповідних територіях; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

- документ про освіту державного зразка та додаток до нього; 

- довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації уповноваженого закладу середньої освіти в рік вступу (за 

відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього), яка є 

підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

2.2. Вступники з ТОТ можуть подавати заяви лише через один освітній 

центр (до 5 заяв у межах одного освітнього центру), у тому числі, в електронній 

формі (у разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання) з 

наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за квотою-

2, у визначений цими Правилами строк для подачі документів. 

2.3. У заяві про вступ до Університету вступник з ТОТ відображає своє 

бажання чи не бажання скористатися правом на вступ за квотою-2. 

2.4. Документи, видані окупаційними адміністраціями на тимчасово 

окупованих територіях України, не визнаються і не приймаються. 
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2.5. Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання вступників з ТОТ проводяться в два етапи в 

такі строки: 

Перший етап 

Етапи вступної кампанії Дата та час 

Початок прийому заяв і документів 05 липня 

Закінчення прийому заяв і документів 19 липня 

18:00 

Складання вступного іспиту з іноземної мови в 

Університеті 

20 липня 

10:00 

Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до 

зарахування на місця держзамовлення за квотою-2 

20 липня 

12:00 

Строк виконання вступниками вимог до зарахування на 

місця держзамовлення за квотою-2 (включаючи подання 

письмової заяви про виключення заяв такого вступника на 

інші місця держзамовлення) 

23 липня 

до 10:00 

Зарахування вступників на місця держзамовлення за 

квотою-2 

23 липня 

до 15:00 

Виключення заяв уже зарахованих на місця 

держзамовлення за квотою-2 осіб на інші місця 

держзамовлення 

23 липня 

до 18:00 

Другий етап 

Етапи вступної кампанії Дата та час 

Початок прийому заяв і документів 21 липня 

Закінчення прийому заяв і документів 20 вересня 

12:00 

Складання вступного іспиту з іноземної мови в 

Університеті 

21 вересня 

10:00 

Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до 

зарахування на місця держзамовлення за квотою-2 

22 вересня 

12:00 

Строк виконання вступниками вимог до зарахування на 

місця держзамовлення за квотою-2 (включаючи подання 

письмової заяви про виключення заяв такого вступника на 

інші місця держзамовлення) 

24 вересня 

до 10:00 

Зарахування вступників на місця держзамовлення за 

квотою-2 

24 вересня 

до 15:00 

 

3. Особливості участі в конкурсі вступників з ТОТ 

3.1. Вступник з ТОТ за його бажанням бере участь у конкурсі в межах 

квоти-2 або в межах загального конкурсу. 

3.2. Конкурсний бал вступника з ТОТ обчислюється відповідно до 

Правил прийому на підставі поданих ним сертифікатів ЗНО або складених в 

Університеті вступних іспитів. 

3.3. Оцінки річного оцінювання вступників із ТОТ в уповноваженому 

закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України 
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використовуються при вступі до Університету як оцінки з української мови та 

літератури й історії України відповідно. Третім вступним іспитом, який складає 

вступник із ТОТ в Університеті у разі відсутності у нього відповідного 

сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, є іноземна мова (англійська, 

німецька, французька або іспанська). 
 

4. Особливості рекомендації до зарахування та зарахування 

вступників з ТОТ 

4.1. У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в 

наказах про зарахування прізвища вступників з ТОТ шифруються, тобто 

кожному вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, 

де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в Єдиній державній електронній 

базі з питань освіти; ДДДДДДД – коду фізичної особи – вступника в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти. 

4.4. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування 

до зарахування вступники з ТОТ зобов'язані виконати вимоги для зарахування 

на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, 

передбачених Умовами прийому з урахуванням особливостей, визначених 

цими Правилами. 

4.5. Оригінали документів, які передбачені Умовами прийому (крім 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), обов’язково мають бути 

подані до відбіркової комісії впродовж трьох місяців після початку навчання. У 

разі неподання цих документів у встановлений строк наказ про зарахування 

скасовується в частині зарахування такого вступника. 


