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П Р А В И Л А   П Р И Й О М У 
до Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
у 2022 році  

 
 

Підготовка фахівців для потреб СБУ за державним замовленням у галузі 
знань “Право” (шифр 08) за спеціальністю “Право” (код 081) здійснюється в 
Інституті підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України (далі - 
Інститут) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
відповідно до ліцензії, виданої Національному юридичному університету імені 
Ярослава Мудрого (далі – Університет) Міністерством освіти і науки України 
(https://nlu.edu.ua/normatyvni-dokumenty/liczenzijni-ta-akredytaczijni-dokumenty). 

Правила прийому розроблено Приймальною комісією Університету (далі 
– Приймальна комісія) відповідно до законодавства України, у тому числі 
Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 
року № 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 
року за №  487/37823 (далі – Порядок прийому).  

І. Загальні положення 

1.1. Інститут оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за 
спеціальністю 081 “Право” за ступенями бакалавр (освітня програма “Право”, 
профіль підготовки “Правові засади діяльності Служби безпеки України”) та 
магістр (освітня програма “Право”, профіль підготовки “Правові засади 
державної безпеки”) за денною формою навчання. 

1.2. Вимоги до кандидатів на навчання для потреб СБУ за державним 
замовленням, порядок їх відбору та направлення на навчання визначено 
Законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про 
Службу безпеки України”, “Про державну таємницю”, “Про запобігання 
корупції”, Положенням про проходження військової служби (навчання) 
курсантами вищих військових навчальних закладів (військових навчальних 
підрозділів закладів вищої освіти) Служби безпеки України, затвердженим 
Указом Президента України від 09.10.2019 № 739/2019, та нормативно-
правовими актами СБУ. 

1.3. До Інституту приймаються громадяни України                                              
(далі – кандидати, вступники, особи), які відповідають встановленим вимогам 
проходження військової служби (навчання) курсантів вищих військових 
навчальних закладів та виявили бажання здобути вищу освіту за обраною 
спеціальністю, відібрані та направлені на навчання підрозділами Центрального 
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управління, регіональними органами, органами військової контррозвідки, 
установами СБУ та Штабом Антитерористичного центру при СБУ (далі – 
органи СБУ) відповідно до вимог Інструкції про порядок відбору, вивчення та 
прийому кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів 
Служби безпеки України (військових навчальних підрозділів Служби безпеки 
України закладів вищої освіти), які здійснюють підготовку фахівців для потреб 
Служби безпеки України за державним замовленням, затвердженої наказом 
Центрального управління Служби безпеки України від 22 листопада 2019 року 
№ 1800, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2019 року                                 
за № 1269/34240  (далі – Наказ № 1800). 

1.4. Прийом до Інституту на всі ступені вищої освіти здійснюється на 
конкурсній основі за фіксованою конкурсною пропозицією. 

1.5. Особи, які зараховані на навчання до Інституту, приймаються на 
військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, 
а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові 
інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, 
відділення військової підготовки (далі – військова служба (навчання) 
курсантів). 

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

2.1. На перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 
спеціальністю 081 “Право” (освітня програма “Право”) приймаються особи з 
повною загальною середньою освітою. 

2.2. На навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 
“Право” (профіль підготовки “Правові засади державної безпеки”) приймаються 
особи, які здобули ступінь бакалавра за спеціальністю 081 “Право” або 293 
“Міжнародне право”, напрямів 6.030401 “Правознавство”, 6.030202 
“Міжнародне право” з числа цивільних осіб, які не мають військових 
(спеціальних) звань осіб офіцерського (начальницького) складу. 

2.3. Строк навчання в Інституті становить: для здобуття ступеня 
бакалавра – 4 роки; для здобуття ступеня магістра – 1 рік і 6 місяців. 

 

ІІI. Організація проведення в Інституті заходів щодо допуску кандидатів 
 до конкурсного відбору 

 
3.1. До участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра 

допускаються кандидати, які пройшли вступне випробування у формі 
національного мультипредметного тесту (далі – НМТ) або зовнішнього 
незалежного оцінювання (далі – ЗНО),  індивідуальної усної співбесіди (у 
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випадках, визначених цими Правилами), а також успішно пройшли медичний 
огляд, оцінювання рівня фізичної підготовленості та професійно-психологічний 
відбір. 

3.2. До участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра 
допускаються кандидати, які склали вступне випробування у формі 
магістерського комплексного тесту, єдиного вступного іспиту з іноземної мови, 
єдиного фахового вступного випробування, а також успішно пройшли 
медичний огляд, оцінювання рівня фізичної підготовленості та професійно-
психологічний відбір. 

3.3. Медичний огляд здійснюється перед оцінюванням рівня фізичної 
підготовленості кандидатів відповідно до вимог Інструкції про організацію 
медичного огляду кандидатів на військову службу в Службі безпеки України, 
навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України та 
військових навчальних підрозділах Служби безпеки України закладів вищої 
освіти, членів сімей співробітників-військовослужбовців, які направляються у 
відрядження за кордон, та осіб, звільнених з військової служби, у Службі 
безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби 
безпеки України від 03 січня 2019 року № 3, зареєстрованої в Міністерстві 
юстиції України 28 січня 2019 року за № 104/33075. 

3.4. Оцінювання рівня фізичної підготовленості кандидатів здійснюється 
відповідно до вимог Інструкції з організації фізичної та вогневої підготовки, 
затвердженої наказом Служби безпеки України від 06 липня 2010 року № 369, 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року                       
за № 792/18087. 

Кандидати при вступі до Інституту перевіряються за трьома вправами: 

для осіб чоловічої статі – біг на 100 м; підтягування на перекладині; біг на 
3 км; 

для осіб жіночої статі – біг на 100 м; комплексна силова справа; біг на 
1 км. 

Оцінка фізичної підготовленості кандидатів при вступі до Інституту 
складається з оцінок, отриманих ними за виконання всіх призначених для 
перевірки вправ, і визначається: 

“відмінно” – якщо половина і більше оцінок “відмінно”, решта – “добре”; 

“добре” – якщо половина і більше оцінок не нижче “добре”, решта – 
“задовільно”; 

“задовільно” – якщо більше половини оцінок “задовільно” за відсутності 
оцінок “незадовільно”; 

“незадовільно” – якщо отримана одна оцінка “незадовільно”. 

Результати оцінювання рівня фізичної підготовленості враховуються при 
визначені переваг при рівності конкурсних балів. 
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3.5. Проведення професійно-психологічного відбору кандидатів та 
визначення на його основі їх придатності до проходження військової служби 
(навчання) курсантами Інституту здійснюється відповідно до Інструкції про 
порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору 
кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах Служби 
безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби 
безпеки України від 01.03.2012 № 79, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
України 22 березня 2012 року за № 436/20749. 

3.6. Кандидати, які отримали оцінку “незадовільно” з оцінювання рівня 
фізичної підготовленості, або не пройшли професійно-психологічний відбір, 
або без поважних причин не з’явилися для участі у заходах щодо допуску до 
конкурсного відбору у визначений час, або забрали документи після дати 
закінчення прийому документів до участі в конкурсному відборі для 
зарахування, на навчання не допускаються. 

3.7. У разі наявності поважних причин, що підтверджені документально, 
кандидати допускаються до оцінювання рівня фізичної підготовленості та/або 
професійно-психологічного відбору за рішенням відбіркової комісії Інституту 
як підрозділу Приймальної комісії (далі – відбіркова комісія) лише в межах 
установлених цими Правилами строків їх проведення. 

 

ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного 
відбору та зарахування на навчання 

 

4.1. Строки прийому документів у кандидатів, конкурсного відбору та 
зарахування на навчання в Інститут визначаються цими Правилами. 

4.2. Відбіркова комісія працює щоденно без вихідних – з 9.00 до 19.00, 
перерва – з 13.00 до 14.00.  

4.3. Прийом заяв і документів, проведення медичного огляду, професійно-
психологічного відбору та оцінювання рівня фізичної підготовленості, 
конкурсний відбір та зарахування на навчання кандидатів, які вступають до 
Інституту на місця державного замовлення, проводяться у такі строки: 
 

 Етапи вступної кампанії Денна форма навчання 

 Початок прийому заяв, документів та 
проведення медичного огляду  

 

15 серпня 2022 року 
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 Закінчення прийому заяв, документів, а 
також проведення медичного огляду  

22 серпня 2022 року 

 

Строки проведення професійно-
психологічного відбору, оцінки рівня 
фізичної підготовки  

до 26 серпня 2022 року 

 
Строки проведення індивідуальних усних 
співбесід, що проводить Університет 

до 26 серпня 2022 року 

 Оприлюднення рейтингового списку 
вступників (на перший (бакалаврський) 
рівень вищої освіти та на другий 
(магістерський) рівень вищої освіти) із 
зазначенням рекомендованих до 
зарахування 

до 18 год.  

27 серпня 2022 року 

 Строк виконання вступниками (першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти та  
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти) вимог до зарахування  

до 18 год.  

29 серпня 2022 року 

 
Зарахування вступників  

до 18 год. 

30 серпня 2022 року  

4.4. Інститут забезпечує виключення зарахованих на місця державного 
замовлення вступників з конкурсу на інші місця державного замовлення не 
пізніше 29 серпня 2022 року. 

4.5. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 
зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 
ступеня бакалавра визначаються Правилами прийому до Університету з 
урахуванням особливостей, встановлених цими Правилами. 

 

V. Порядок відбору кандидатів на навчання, прийому письмових заяв і 
документів для вступу до Інституту 

 

5.1. На етапі відбору кандидатів на навчання уповноважені особи 
заінтересованого підрозділу проводять з ними роз’яснювальну роботу щодо 
свідомого обрання спеціальності з урахуванням подальшого проходження 
випускниками військової служби у СБУ, а також інформують про необхідність 
ознайомлення з цими Правилами. 



7  

 

Органи СБУ до 15 липня 2022 року надсилають до Інституту матеріали 
навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про їх 
направлення для участі в конкурсному відборі. 

За результатами розгляду матеріалів навчальних справ кандидатів 
Інститут не пізніше 5 серпня 2022 року надсилає до органів СБУ виклики, у 
яких зазначаються дата прибуття кандидатів до Інституту, місцезнаходження, за 
яким вони мають прибути, а також перелік документів, необхідних для участі в 
конкурсному відборі. Орган СБУ направляє вступника для участі в 
конкурсному відборі в Інститут лише у разі наявності виклику, документів, що 
підтверджують складання вступних випробувань у формі ЗНО або НМТ (при 
конкурсному балі для не менше 140), магістерського комплексного тесту (далі – 
МКТ), або документального підтвердження права кандидата складати вступне 
випробування у формі індивідуальної усної співбесіди. У випадках 
невідповідності документів кандидата вимогам цих Правил або його особистої 
відмови від участі в конкурсному відборі заінтересований орган СБУ письмово 
інформує Управління роботи з особовим складом СБУ та Інститут. 

Проїзд кандидатів на вступ до Інституту та у зворотному напрямку, їх 
проживання та харчування здійснюються за власні кошти. 

Кандидати з числа військовослужбовців строкової військової служби, 
дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, протягом 
вступного періоду з дня прибуття до Інституту забезпечуються місцем для 
проживання та безкоштовним харчуванням або грошовою компенсацією згідно 
з добовою вартістю продовольчих пайків для військовослужбовців за нормою 
№ 1 - загальновійськова Норм харчування військовослужбовців Збройних Сил 
та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.03.2002 № 426. 

5.2. Вступники особисто подають до відбіркової комісії заяву про участь у 
конкурсному відборі до Інституту (далі – заява) в паперовій формі. 

У заяві вступники обов’язково зазначають, що вони претендують  на 
участь в конкурсі виключно на місця державного замовлення. 

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі для здобуття 
ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві її пріоритетність відносно 
інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає 
найвищу пріоритетність. 

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена. 

5.3. 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”; 
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військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового 
квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників 
- посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

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

 документа, що підтверджує складання НМТ або сертифіката 
(сертифікатів) ЗНО  (для вступників на основі повної загальної середньої 
освіти);  

документа, що підтверджує складання МКТ або екзаменаційного листка 
єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (для 
вступників на основі ступеня бакалавра); 

документів, що підтверджують право вступника на зарахування за 
індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за визначеною десяти 
відсотковою квотою від загального обсягу місць державного замовлення, 
сформованого для Інституту (далі – квота-1).  

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає копії: 

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 ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, якщо 
інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з 
питань освіти; 

документа (документів), що підтверджує складання НМТ або сертифіката 
(сертифікатів) ЗНО  (для вступників на основі повної загальної середньої 
освіти); 

документа, що підтверджує складання МКТ або екзаменаційного листка 
єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (для 
вступників на основі ступеня бакалавра); 

документів, що підтверджують право вступника на зарахування за 
індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за квотою 1; 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку 
його персональних даних. 
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Оригінали документів при участі у конкурсі подаються вступником лише 
один раз при виборі місця навчання (виконання вимог пункту 9.1 цих Правил). 

5.5. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до Університету 
та Інституту, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної 
освітньої програми, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у 
конкурсі за результатами  вступних іспитів на основі повної загальної середньої 
освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксується в заяві 
вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у 
паперовій формі. 

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою 
комісією. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка 
державного підприємства “Інфоресурс” або виписка з Реєстру документів про 
освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) про 
його здобуття, зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень.  

5.7. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, що подані 
вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою ЄДЕБО. 

5.8. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 
рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до 
Інституту протягом трьох робочих днів з дати початку подання заяв або 
отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня 
після завершення прийому документів.  

Усі питання, пов’язані з прийомом до Інституту, вирішуються 
Приймальною комісією на її засіданнях.  

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється 
на відповідних інформаційних стендах з дотриманням вимог законодавства 
України і нормативно-правових актів СБУ. Рішення Приймальної комісії 
оприлюднюються, як правило, в день прийняття або не пізніше ніж на 
наступний день після прийняття відповідного рішення.  

5.9. Персональні дані осіб, які вступають на навчання до Інституту за 
державним замовленням, до ЄДЕБО не вносяться. 

 

VІ. Конкурсний відбір та вступне випробування 

 

6.1. Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня 
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за 
результатами вступних випробувань у формі НМТ або ЗНО, індивідуальної 
усної співбесіди в передбачених Порядком прийому або цими Правилами 
випадках.  
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При цьому до участі у конкурсі приймаються сертифікати ЗНО 2019, 2020 
та 2021 років.   

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 
середньої освіти вступають до Інституту на перший курс для здобуття ступеня 
бакалавра (спеціальність 081 “Право”) за результатами ЗНО 2019-2021 років, 
зараховуються бали сертифіката(ів) ЗНО з української мови та літератури 
(перший предмет), історії України (другий предмет), іноземної мови 
(англійської, іспанської, німецької чи французької) або математики (третій 
предмет). 

6.3. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на підставі 
результатів НМТ конкурсний бал розраховується за формулою: 

КБ = (К1 х П1 + К2 х П2 + К3 х П3) х РК х ГК, в якій: 

показники П1, П2 і П3 – це оцінки зовнішнього незалежного оцінювання 
або національного мультипредметного тесту з конкурсних предметів, якими є: 

П1 – українська мова; 

П2 – математика; 

П3 – історія України. 

Показники К1, К2, К3 – це вагові коефіцієнти, що становлять: 

К1 – 0,35; 

К2 – 0,25; 

К3 – 0,4. 

Показник РК – це регіональний коефіцієнт, який становить – 1,07. 

Показник ГК – це галузевий коефіцієнт, який становить 1,00. 

При цьому результати ЗНО 2019-2021 року з української мови та 
літератури/української мови, математики та/або історії України за бажанням 
вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ, якщо 
різниця балів НМТ та зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного 
предмета не перевищує 15 балів. 

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то 
він встановлюється таким, що дорівнює 200. 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра виключно на 
підставі сертифікатів ЗНО 2019-2021 років конкурсний бал розраховується за 
формулою, визначеною у Правилах прийому до Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого у 2022 році. 

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не 
може бути менше 140 балів. 

Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001. 
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6.4. Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у 
міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 
України), Олімпійських іграх (за поданням Міністерства культури, молоді та 
спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох конкурсних 
предметів за вибором вступника. 

6.5.  Конкурсний відбір для вступу на навчання за спеціальністю 081 
“Право” для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра 
здійснюється за результатами вступного випробування у формі єдиного 
фахового вступного випробування разом з єдиним вступним іспитом або МКТ 
(далі – вступне випробування) відповідно до порядку, встановленого 
Правилами прийому до Університету, з урахуванням особливостей, визначених 
цими Правилами. 

6.6.  Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 
081 “Право” конкурсний бал розраховується за формулою: 

КБ = 0,3 х П1 + 0,7 х П2, де 

П1 - оцінка блоку магістерського комплексного тесту з іноземної мови або 
єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (за шкалою від 100 
до 200 балів). Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови 
магістерського комплексного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до 
Порядку прийому; 

П2 - оцінка блоку магістерського комплексного тесту  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 6 до Порядку 
прийому. 

Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001. 

6.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступне 
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено 
балами нижче встановленого Правилами прийому до Університету 
мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення 
прийому документів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.  

6.8. Перескладання вступного випробування не допускається. 

6.9. Результати вступного випробування оприлюднюються з дотриманням 
вимог законодавства України і нормативно-правових актів СБУ шляхом їх 
розміщення у письмовій формі на відповідних інформаційних стендах. 

6.10. Апеляції на результати вступного випробування, що проведено 
Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету в порядку, 
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визначеному Положенням про апеляційну комісію, що є додатком до Правил 
прийому до Університету. 

6.11. Рішенням Приймальної комісії результати єдиного фахового 
вступного випробування з конкурсного предмета можуть бути зараховані для 
участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Університеті. 

6.12. У разі зміни балів з конкурсних предметів (ЗНО, НМТ, МКТ, 
ЄВІ/ЄФВВ) за результатами апеляцій Приймальна комісія після повідомлення 
ЄДЕБО вносить відповідні зміни в документацію та перераховує конкурсний 
бал. 

VІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі 
 

7.1. Спеціальними умовами участі в конкурсному відборі під час вступу 
для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти є: 

зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної 
співбесіди; 

участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної 
співбесіди замість НМТ; 

участь у конкурсному відборі за квотою-1. 

7.2. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної 
співбесіди та у разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на 
навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 
освіти 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. 

7.3. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної 
усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та у разі 
отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений 
закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в 
конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної 
загальної середньої освіти особи, визнані постраждалими учасниками Революції 
Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, зокрема ті з них, які проходять 
військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 
визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби 
громадянами України. 
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7.4. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 діти-сироти, 
діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. 

7.5. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 
відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням на основі повної 
загальної середньої освіти відповідно до пунктів 7.2, 7.3 та 7.4 цих Правил і не 
були зараховані на місця державного замовлення, мають право брати участь у 
конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала. 

 

VІІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 
 

8.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 
послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за результатами 
індивідуальної усної співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої 
освіти); 

вступники, які мають право на зарахування за квотою-1 (тільки на основі 
повної загальної середньої освіти); 

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

8.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами 
співбесіди, впорядковуються за алфавітом. 

У межах інших зазначених в пункті 8.1 цього розділу категорій 
рейтинговий список вступників впорядковується: 

за конкурсним балом від більшого до меншого; 

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого. 

8.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за результатами 
індивідуальної усної співбесіди); 

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної 
загальної середньої освіти); 

ознака підстав для зарахування за результатами індивідуальної усної 
співбесіди, квоти-1 (тільки на основі повної загальної середньої освіти). 

8.4. Рейтингові списки вступників до Інституту та списки вступників, 
рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною комісією та 
оприлюднюються шляхом розміщення на відповідних інформаційних стендах з 
дотриманням вимог законодавства України і нормативно-правових актів СБУ. 
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8.5. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за 
кошти державного бюджету Приймальна комісія приймає згідно з порядком 
формування рейтингового списку, визначеним цими Правилами. 

Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом 
з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у 
число тих, хто може бути рекомендований до зарахування. 

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників 
здійснюється Приймальною комісією у межах встановленого обсягу місць 
відповідного державного замовлення. 

8.6. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до 
зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до 
строків, визначених розділом IV цих Правил. 

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування є 
оприлюднення рішення на відповідних інформаційних стендах з дотриманням 
вимог законодавства України і нормативно-правових актів СБУ. 

ІX. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

9.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у 
конкурсному відборі, після прийняття Приймальною комісією рішення про 
рекомендування до зарахування у строки, визначені у розділі IV цих Правил, 
зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: 
подати особисто оригінали документів, передбачених Порядком прийому та 
цими Правилами, до відбіркової комісії Інституту. 

9.2. Подані оригінали документів зберігаються в Інституті протягом 
усього періоду навчання. 

 

X. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

 

10.1. Особи, які в установлені строки не виконали вимог для зарахування, 
втрачають право в поточному році на зарахування на навчання до Інституту за 
державним замовленням, крім випадків, передбачених Правилами прийому до 
Університету. 

10.2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, 
які не виконали вимог для зарахування. 
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XІ. Наказ про зарахування 
 

11.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором 
Університету на підставі рішення Приймальної комісії Університету. Накази 
про зарахування на навчання з додатками до них формуються відповідно до 
списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на 
відповідних інформаційних стендах у вигляді списку зарахованих у строки, 
встановлені в розділі IV цих Правил, з дотриманням вимог законодавства 
України та нормативно-правових актів СБУ. 

11.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути 
скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства 
України з боку вступника. 
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