ІІ. Конкурсний відбір
1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за
результатами вступних випробувань:
– для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного
оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами
випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання 2016 та 2017 років;
– для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі
іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, для вступу за
спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного фахового вступного іспиту з
використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього
незалежного оцінювання відповідно до встановленого Умовами прийому
порядку.
– в інших випадках – у формі вступних іспитів.
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який
розраховується відповідно до Умов та Правил прийому до Державного ВНЗ
«НГУ».
3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для
здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають:
– особи визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
– особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане
право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за
результатами співбесіди;
– особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад
(за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
– особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які
проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в
порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової
служби громадянами України;
– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх
числа;
– особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що
можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього
незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки
України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року
№ 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008
року за № 189/14880;
– особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після
30 листопада 2016 року;

Особи, зазначені в абзацах другому-четвертому цього пункту, мають
право на зарахування за співбесідою.
Особи, зазначені в абзацах п’ятому – восьмому цього пункту, мають право
на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.
4. При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право»
особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть
бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного
оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та
Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95,
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за
№ 189/14880, особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані)
після 30 листопада 2016 року та особи, які проходять військову службу (крім
військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними
положеннями про проходження військової служби громадянами України,
мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту
з іноземної мови та фахових випробувань.
5. До військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу на
добровільних засадах залучаються громадяни України, які мають або
здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової
служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.
Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу,
які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть
проходити військову підготовку з урахуванням вимог пункту 173 Положення
про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах
України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року
№ 1153. Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за
військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно
з Переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України.

