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1. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
проводить прийом на навчання в екстернаті за напрямами, вказаними у
додатку 1 Правил прийому до НПУ імені М. П. Драгоманова у 2013 році,
відповідно до «Положення про організацію екстернату у вищих
навчальних закладах України» (затверджено Міністерством освіти і науки
України 8 грудня 1995 р.).

2. Кількість екстернів з кожного напрямку підготовки /спеціальності/
не повинна перевищувати п’яти відсотків від контингенту студентів денної
форми навчання.

3. Навчання в екстернаті проводиться на основі договорів між
Університетом та підприємствами, установами, організаціями,
громадянами.

4. До екстернату зараховуються громадяни України, які мають повну
загальну середню освіту, середню професійну освіту, а також особи з
базовою (неповною) або повною вищою освітою без обмеження за віком.

5. Особи, які виявили бажання навчатися в екстернаті, подають
особисто до Приймальної комісії університету:

- документ державного зразка про повну загальну середню освіту
(документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до
нього, за особистим вибором оригінал або завірену ксерокопії;

- медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);
- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти

(оригінали або завірені копії) з предметів, що відповідають переліку,
наведеному у додатку 3 до Правил прийому до НПУ імені
М.П. Драгоманова у 2013 році;

- копію ідентифікаційного коду;
- 2 конверти з марками надсилання Україною;
- паперову папку на зав’язках.
Усі ксерокопії документів завіряються за оригіналом вищим

навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому
порядку.

Особи, які мають незакінчену вищу освіту, подають академічну
довідку в оригіналі. Паспорт або інший документ, що засвідчує
громадянство, пред’являється особисто.

6. Прийом документів для навчання в екстернаті здійснюється у ті ж
терміни, що і для вступників на ОКР «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст»
згідно Правил прийому до НПУ імені М. П. Драгоманова у 2013 році.

7. Прийом на екстернатну форму навчання здійснюється незалежно
від форм фінансування підготовки і проводиться на конкурсній основі за
сертифікатами Українського центру якості освіти з результатами
оцінювання знань (або результатів вступних випробувань) з предметів,
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перелік яких подано в додатку 5 Правил прийому до
НПУ імені М. П. Драгоманова у 2013 році.

8. Особи, рекомендовані Приймальною комісією університету до
зарахування на навчання в екстернаті, складають індивідуальний
навчальний план на 2013/2014 навчальний рік, який погоджується з
відповідними кафедрами і затверджується директором Інституту. За
навчальним планом укладається договір про навчання екстерна і вноситься
плата за навчання.

9. Переважне право на зарахування до екстернату мають:
- особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії

їх соціального захисту» надане таке право;
- інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною

спеціальністю;
- особи, які користуються пільгами, встановленими Законом України

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» /для осіб 1 та 2 категорії /;

-  особи, які мають більший стаж роботи за обраною чи спорідненою
спеціальністю.

Інформація про кількість вакантних місць в екстернаті додається.



ПЛАН ПРИЙОМУ
ДО ЕКСТЕРНАТУ НА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ Спеціальність Може
навчатися навчається випуск вакансії

1. Дошкільне виховання
2. Початкове навчання
3. Психологія
6. Дефектологія
7. Українська мова і література
8. Мова і література
9. Фізичне виховання
10. Історія
11. Хореографія
12. Музична педагогіка і виховання
13. Трудове навчання
14. Математика
15. Фізика
16. Економічна теорія
17. Географія
18. Екологія
19. Біологія
20. Туризм
21. Правознавство
22. Політологія
23. Менеджмент організацій
24. Соціологія
25. Релігієзнавство
26. Філософія
27. Культурологія
28. Соціальна педагогіка
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