
І. Загальні положення 

1. У цих Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях: 
– вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до 

здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного 
оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмету (предметів), 
фахового випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень 
тощо; 

– вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає 
перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмету; 

– вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на 
навчання до вищого навчального закладу; 

– Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – 
автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та 
захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів 
освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб; 

– квота-1 – визначена частина загального обсягу державного, яка може 
бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ за квотою-
1, крім осіб, які мають право на квоту-2; 

– квота-2 – визначена частина загального обсягу державного замовлення в 
уповноважених навчальних закладах, яка може бути використана для прийому 
вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до 
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які 
проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України № 560 від 24 травня 2016 року, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за 
№ 795/28925; 

– конкурсна пропозиція (конкурс) – відокремленого структурного 
підрозділу навчального закладу для прийому вступників на певну 
спеціальність, форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого 
освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. Розрізняють основні та 
небюджетні конкурсні пропозиції; 

– конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої 
входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховують 
відповідно до Умов та Правил прийому. Конкурсний бал при розрахунках 
округлюється з точністю до 0,01; 

– конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від форми 
власності навчального закладу та джерел фінансування навчання на конкурсні 
пропозиції на основі конкурсних балів відповідно до Умов та Правил прийому 
(на конкурсній основі); 

– конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних 
досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на 
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; 



– небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не 
надаються місця для навчання за державним замовленням; 

– основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна 
пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за державним 
замовленням (загальний обсяг державного замовлення); 

– право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене 
законами, щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за квотою-1 чи квотою-2, що 
реалізується відповідно до Умов та Правил прийому; 

– рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю 
зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується 
відповідно до Умов та Правил прийому; 

– співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку 
рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за 
результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику 
рекомендації до зарахування; 

– технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою 
приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час 
внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом 
про допущену технічну помилку; 

– фахове випробування – форма вступного випробування для вступу для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка 
передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих раніше 
компетентностей. 

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України 
«Про зайнятість населення». 

2. Структурні підрозділи Державного ВНЗ «НГУ» оголошують прийом на 
підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодший спеціаліст, за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах 
ліцензованого обсягу (Додаток 1). 

3. Прийом на навчання на перший курс для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст з нормативним та скороченим 
строком навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за 
спеціальностями 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. Прийом 
на навчання на другий (третій) з нормативним строком навчання здійснюється в 
межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до 
переліку спеціальностей, за якими здійснювався набір на перший курс 
відповідного року набору. 

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обліковується за календарний 
рік, який триває з 01 січня по 31 грудня. 



4. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
приймаються: 

– особи, які здобули базову загальну середню освіту – для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою 
навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти; 

– особи, які здобули повну загальну середню освіту; 
– особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого 

робітника. 
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 

іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-
кваліфікаційний рівень або ступінь вищої освіти, або мають повну загальну 
середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у 
повному обсязі індивідуальний навчальний план. 

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули 
повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень 
кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на 
перший курс (зі скороченим строком навчання) (Додаток 2). Для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю 
особи можуть вступати на другий або старші курси. 

5. Особливості прийому до навчальних закладів осіб, які проживають на 
тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2017 
року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-
технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території 
України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 травня 
2016 № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. 
за № 795/28925. 

6. Особливості прийому до навчальних закладів осіб, місцем проживання 
яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її 
проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначається 
Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, 
місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції 
(на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 
України 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 1 липня 2016 р. за № 907/29037. 

7. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста може бути 
здобутий за кошти державного (місцевого) бюджету лише один раз, крім 
випадків передбачених законодавством. 

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома 
чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) за кошти 
державного (місцевого) бюджету, крім випадків, передбачених законодавством. 

8. Організацію прийому вступників до структурних підрозділів 
Державного ВНЗ «НГУ» здійснює Приймальна комісія, склад якої 
затверджується наказом ректора університету, який є її головою. Приймальна 
комісія діє згідно з «Положенням про приймальну комісію Державного вищого 



навчального закладу «Національний гірничий університет», затвердженим 
Вченою радою університету у відповідності до Положення про приймальну 
комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 
жовтня 2015 року № 1085 (Додаток 9). Положення про приймальну комісію 
Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» 
оприлюднюється на веб-сайті університету. 

Ректор Державного ВНЗ «НГУ» забезпечує дотримання законодавства 
України, у тому числі «Правил прийому до структурних підрозділів 
Державного ВНЗ «НГУ» в 2017році», а також відкритість та прозорість роботи 
Приймальної комісії. 

Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 
підставою для видання відповідного наказу ректором Державного ВНЗ «НГУ» 
та/або виконання процедур вступної кампанії. 

Усі питання, пов’язані з прийомом до структурних підрозділів 
Державного ВНЗ «НГУ», вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. 
Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті університету, як 
правило, в день прийняття, але не пізніше дня, ніж на наступний день після 
прийняття відповідного рішення. 

9. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу 
надання місць у гуртожитку гарантовано. Поселення вступників та студентів до 
гуртожитку здійснюється відповідно до затвердженого університетом порядку 
(Додаток 10). 
 


