
ІІ. Прийом навчання для здобуття вищої освіти 

1. Для здобуття вищої освіти приймаються: 
– вступники на основі ПЗСО – для здобуття ступеня бакалавра; 
– вступники на основі НРК5 – для здобуття ступеня бакалавра зі 

скороченим строком навчання з урахуванням вимог стандартів вищої освіти до 
рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітніми програмами 
відповідної спеціальності та обсягу кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття 
відповідного ступеня вищої освіти; 

– вступники на основі НРК6 або НРК7 – для здобуття ступеня магістра 
(Додаток 1); 

– вступники на основі НРК7 – для здобуття ступеня доктора філософії 
(Додаток 7). 

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» 
приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 
081 «Право» або 082 «Міжнародне право», 293 «Міжнародне право», напрямів 
6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право». 

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також 
приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь 
(рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують 
у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування 
здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в 
тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог до 
вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги повинні бути виконані до 
початку другого року навчання, але не пізніше періоду проведення атестації 
здобувачів. 

2. Вступники приймаються на навчання на перший рік навчання. 
Вступникам на основі НРК5 заклад вищої освіти може перезарахувати кредити 
ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра 
(за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть 
прийматись на навчання зі скороченим строком навчання. Для здобуття ступеня 
бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на навчання зі 
скороченим строком навчання. 

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на 
основі ПЗСО або НРК5, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з 
академічною відпусткою, мають право бути поновленими для продовження 
навчання для здобуття ступеня магістра на основі ПЗСО або НРК5 за тією 
самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або 
в іншому закладі вищої освіти. 

3. Прийом на навчання проводиться на конкурсні пропозиції за 
спеціальностями (спеціалізаціями, предметними 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, та на міждисциплінарні освітні 
(освітньо-наукові) програми, які відповідають Вимогам до міждисциплінарних 



освітніх (наукових) програм, затвердженим наказом Міністерства освіти у 
науки України від 01 лютого 2021 року № 128 «Про затвердження Вимог до 
міждисциплінарних освітніх (наукових) програм», зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 06 квітня 2021 року за № 454/36076. 

4. Особливості прийому на навчання осіб, місцем проживання яких є 
тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення 
та адміністративній межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року, в 
частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, 
отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну 
загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту 
відповідно до законодавства), визначаються відповідно до 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 Міністерства освіти і науки 
України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 15 квітня 2021 року за№ 505/36127 (далі – наказ № 271). 

5. Особливості прийому на навчання за освітньо-професійною програмою 
підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» за державним замовленням Національного агентства України 
з питань державної служби визначаються Порядком прийому на навчання за 
освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління 
та адміністрування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
29 липня 2009 року № 789 

6. НТУ «Дніпровська політехніка» здійснює прийом студентів на старші 
курси у порядку поновлення та переведення (зокрема зміна форми 
фінансування), в межах вакантних місць ліцензованого обсягу (обсягу 
державного замовлення) в рамках відповідної спеціальності згідно з 
Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 
вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України 
№ 245 від 15 липня 1996 року, Положенням про організацію освітнього процесу 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», 
затвердженого рішенням Вченої Ради університету від 25 жовтня 2019 року 
протокол № 20. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі 
поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки. 

7. На військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на 
добровільних засадах приймаються 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 відповідно до «Порядку проведення військової 
підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу», 



затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 року 
№ 48 та «Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за 
програмою підготовки офіцерів запасу», Затверджено наказом Міністерства 
оборони України, Міністерства освіти і науки України 14.12.2015 року 
№ 719/1289 (у редакції наказу Міністерства оборони України, Міністерства 
освіти і науки України від 12.05.2020 № 147/619). Особи жіночої статі можуть 
прийматися на військову підготовку за військово-обліковими спеціальностями 
для заміщення військових посад згідно з Переліком, затвердженим наказом 
Міністерства оборони України. 
 


