
Додаток 12  до Правил прийому до НПУ 

імені М. П. Драгоманова у 2015 році  

 

ЗМІНИ  

до Правил прийому на навчання 

до НПУ імені М. П. Драгоманова в 2015 році 
 

1. У розділі V таблицю пункту 2 викласти у такій редакції: 

 « 

Етапи вступної кампанії 
Денна, заочна та вечірня форми 

навчання 

Початок прийому заяв та документів у паперовій або 

електронній формі 
10 липня  

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

для вступу на навчання мають проходити творчі 

конкурси у НПУ імені М. П. Драгоманова 

24 липня 

(до 18.00 години) 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 

які вступають на основі повної загальної 

середньої освіти і складають вступні екзамени у 

НПУ імені М. П. Драгоманова, а також проходять 

співбесіду 

24 липня 

(до 18.00 години) 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 

які вступають на навчання на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

для здобуття ступеня бакалавра за скороченими 

програмами 

24 липня 

(до 18.00 години) 

Закінчення прийому заяв та документів у паперовій 

або електронній формі від осіб, які не складають 

вступних випробувань і не проходять творчі конкурси 

02 серпня  

(до 18.00 години) 

Строки проведення НПУ імені М. П. Драгоманова 

творчих конкурсів (у кілька сесій) 
21 липня по 31 липня 

Строки проведення НПУ імені М. П. Драгоманова 

вступних екзаменів (співбесід) 
25 липня по 31 липня  

Строки проведення НПУ імені М. П. Драгоманова 

фахових вступних випробувань 
25 липня по 31 липня 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1390-14/paran15#n15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1390-14/paran15#n15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1390-14/paran94#n94
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1390-14/paran97#n97


Оприлюднення рейтингового списку вступників, які 

вступають для здобуття ступеня бакалавра, із 

зазначенням рекомендованих до зарахування на місця 

державного замовлення  

не пізніше 

06 серпня 

(до 12.00 години) 

Вступники, які отримали рекомендації, повинні 

виконати вимоги до зарахування: 
 

- на місця державного замовлення відповідно 

до пункту 1 розділу XVI цих Правил  

до 10 серпня 

(до 18.00 години) 

- на місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб  

не пізніше 

15 серпня 

Зарахування вступників навчання на основі повної 

загальної середньої освіти та на базі ОКР молодшого 

спеціаліста відбувається: 

 

- за державним замовленням 
11 серпня 

(до 12.00 години) 

- за кошти фізичних та юридичних осіб (за 

умови виконання державного замовлення 

відповідного напряму (спеціальності))  

не пізніше 

17 серпня 

             » 


