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1. Затвердження змін до правил прийому до Національного університету 

цивільного захисту України у 2018 році  

Доповідач: Назаров О.О. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Заступника голови приймальної комісії університету Назарова О.О. 

На виконання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.2018 року 

№409 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів", зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 17 травня 2018 року за №600/32052 приймальною комісією 

були розроблені зміни до Правил прийому до Національного університету цивільного 

захисту України у 2018 році, а саме: 

1. У пункті 2.2 розділу 2: 

1) у абзаці першому речення "Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста, як за тією самою або спорідненою в межах галузі знань 

спеціальністю, так і на основі здобутої іншої спеціальності, приймаються на другий (третій) 

курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання)." виключити; 

2) доповнити пункт другим та третім абзацами такого змісту: 

"Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним 

замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму 

або споріднену в межах галузі знань спеціальність. 

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за кошти фізичних 



та/або юридичних осіб на другий чи старші курси з нормативним строком навчання на 

вакантні ліцензійні місця.".  

У зв’язку з цим абзаци другий та третій вважати абзацами третім та четвертим. 

 

2. У розділі 4: 

1) у пункті 4.4 слова "на денну форму навчання" замінити словами "на очну (денну, 

вечірню) форму навчання"; 

2) абзац третій пункту 4.6 виключити. 

 

3. У розділі 5: 

1) пункт 5.1. викласти в такій редакції: 

"5.1. Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти за денною та заочною формами навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних 

осіб подають заяви: 

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;  

тільки у паперовій формі:  

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів у НУЦЗ України та/або квотою-1;  

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти; 

для реалізації права на першочергове зарахування; 

за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по 

батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну 

середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; 

за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або 

громадянстві вступника в його документах;  

у разі подання іноземного документа про освіту;  

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;  

у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу 

освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;  

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії НУЦЗ 

України. 

Вступники можуть подати до семи заяв не більше ніж з чотирьох спеціальностей, на 

яких передбачено прийом на місця державного замовлення. Подання заяв на конкурсні 

пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не 

обмежується. 

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної 

форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією НУЦЗ України згідно з 

Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до 

закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378.";  

2) абзац п’ятий пункту 5.5 після слів "єдиного фахового вступного випробування" 

доповнити словами "/єдиного вступного випробування"; 

3) у пункті 5.6: 

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту: 

"копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для 

військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);". 

У зв’язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - 

одинадцятим; 

абзац п’ятий після слів "єдиного фахового вступного випробування" доповнити 

словами "/єдиного вступного іспиту"; 



в абзаці дев'ятому слова "для зарахування на місця державного замовлення" замінити 

словами "для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше 

15 серпня"; 

4) у пункті 5.10: 

абзац перший викласти в такій редакції: 

"Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано НУЦЗ України на підставі 

рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у 

паперовій формі та не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для 

електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних 

даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, 

сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання 

анулюється в Єдиній базі. В разі скасування електронної заяви приймальна комісія 

повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може 

подати нову заяву з такою самою пріоритетністю."; 

абзац другий виключити. 

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим. 

 

4. У розділі 6: 

1) абзац третій пункту 6.1 викласти в такій редакції: 

"для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" – у формі 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з 

права та загальних навчальних правничих компетентностей (за умови успішного 

проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю); для вступу за спеціальністю 

053 "Психологія" – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних 

випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для 

осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою 

спеціальністю); з інших спеціальностей – у формі вступного іспиту з іноземної мови та 

фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного 

випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти 

за іншою спеціальністю). У 2018 році приймаються результати єдиного фахового вступного 

випробування 2018 року. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов 

приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2018 року;"; 

2) доповнити пункт 6.3 новим абзацом такого змісту: 

"Результати єдиного вступного іспиту можуть зараховуватись як результати 

вступного іспиту з іноземної мови при вступі на спеціальності, для яких не передбачено 

складання єдиного вступного іспиту.". 

 

5. У розділі 7: 

1) в абзаці другому пункту 7.2 слова "особи, визнані інвалідами війни" замінити 

словами "особи з інвалідністю внаслідок війни"; 

2) перше речення абзацу четвертого пункту 7.3 викласти в такій редакції: "Особи цих 

категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року 

та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з англійської, французької, німецької, 

іспанської мов та 2016 - 2018 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх 

вибором)."; 

3) абзац перший пункту 7.6 після слів "з відповідних предметів" доповнити словами та 

цифрами "у 2018 році"; 

4) у пункті 7.9: 

в абзаці третьому слово "інваліди" замінити словами "особи з інвалідністю"; 

в абзаці п’ятому слово "інвалідами" замінити словами "особами з інвалідністю". 



6. У пункті 8.3 розділу 8: 

1) абзац п’ятий викласти у такій редакції: 

"пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що 

використовують пріоритетність);"; 

2) абзац шостий викласти в такій редакції: 

"ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1 (тільки на 

основі повної загальної середньої освіти); ознака підстав для зарахування за результатами 

вступних випробувань у НУЦЗ України при вступі для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 "Право", для зарахування за результатами вступного іспиту з іноземної 

мови у НУЦЗ України при вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 053 

"Психологія";"; 

3) доповнити новим абзацом такого змісту: 

"середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень).". 

 

7. Пункт 9.2 розділу 9 викласти в такій редакції: 

"9.2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в 

установлені строки не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, 

втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним 

замовленням, крім випадків, визначених у розділах 11 та 12 цих Правил прийому.". 

 

8. У пункті 10.3 розділу 10: 

1) в абзаці першому слова ", одна з яких" виключити; 

2) в абзаці другому слова ", крім двох денних," виключити. 

 

9. У розділі 12: 

1) абзац другий пункту 12.2 після слів "вилучені з наказу про зарахування" доповнити 

словами "(наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи)"; 

2) пункт 12.3 викласти в такій редакції: 

"12.3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 

календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що 

стосується цієї особи."; 

3) абзац перший пункту 12.4 викласти в такій редакції: 

"12.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 12.2, 12.3, місце(я) може 

проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю 

конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним 

балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені 

до участі у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця можуть 

зараховуватися особи з інших конкурсних пропозицій НУЦЗ України за умови збігу 

вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну 

пропозицію.". 

 

10. У додатку 1 до Правил прийому: 

1) у таблицях слова "Денна форма навчання" замінити словами "Очна (денна, вечірня) 

форма навчання"; 

2) у примітці до таблиць слова "денну форму навчання" замінити словами "очну 

(денну, вечірню) форму навчання". 

 

11. У додатку 3 до Правил прийому: 

1) у таблицях слово "денна" замінити словами "очна (денна, вечірня) форма 

навчання"; 



2) у примітці до таблиць слова "денну форму навчання" замінити словами "очну 

(денну, вечірню) форму навчання". 

 

Пропонується затвердити зазначені зміни та вийти із пропозицією до Вченої ради 

університету щодо затвердження зазначених змін. 

 

1. ВИРІШИЛИ: 

1.1. Затвердити зміни до Правил прийому до Національного університету цивільного 

захисту України у 2017 році. 

1.2. Вийти із пропозицією до Вченої ради університету щодо розгляду та 

затвердження зазначених змін. 
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