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І. Загальні положення 

1.  равила при ому до Національного університету «Одеська юридична 

академія» у 2020 році (далі –  равила   равила при ому) розро лені 

 ри мальною комісі ю Національного університету «Одеська юридична 

академія» (далі – при мальна комісія) відповідно до  мов при ому для здо уття 

вищої освіти в 2020 році  затверд ени  наказом  іністерства освіти і науки 

 країни від 11  овтня 2019 року № 12   та заре стровани  у  іністерстві 

юстиції  країни 02 грудня 2019 року за № 1192   16  (далі –  мови при ому), 

затверд ені рішенням Вченої ради Національного університету «Одеська 

юридична академія» від 26 грудня 2019 року (протокол № 3) та діють протягом 

календарного року. Всі терміни  які в иваються в  равила  при ому  мають 

тлумачитись відповідно до  мов при ому.   випадка   коли поло ення ци  

 равил не регулюються а о неоднозначно регулюють процедуру при ому на 

навчання  застосовуються поло ення  мов при ому. 

(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р..) 

2.  ровад ення освітньої діяльності в с ері вищої освіти в Національному 

університеті «Одеська юридична академія» (далі –  ніверситет) зді сню ться 

відповідно до Відомосте  щодо зді снення освітньої діяльності у с ері вищої 

освіти Національного університету «Одеська юридична академія» і серти ікатів 

про акредитацію (НД № 16    6 від 07 серпня 2017 р.  НД № 16      від 07 

серпня 2017 р.  НД № 16      від 07 серпня 2017 р.  НД № 16      від 07 

серпня 2017 р.   Д № 1600776  від 0  січня 2019 р.  НД № 16    9 від 07 

серпня 2017 р.   Д № 16007766 від 0  січня 2019 р.  НД № 16    7 від 7 серпня 

201  р.  НД № 16      від 07 серпня 2017 р.   Д № 16007767 від 0  січня 2019 

р.  НД № 16    0 від від 07 серпня 2017 р.  НД-II № 1672  9 від 0  грудня 2016 

р.  НД-II № 16  129 від 17 травня 2017 р.   Д № 1600     від 11 липня 201  р.  

НД-II № 1672  7 від 0  грудня 201  р.  НД-II № 1672    від 0  грудня 201  р.  

за наступними освітніми рівнями  галузями знань та спеціальностями: 

 

Освітньо-професійний рівень молодшого бакалавра 

Галузь знань Найменування спеціальності 

0  «Соціальні та поведінкові науки» 0   « си ологія» 

0  « раво» 0 1 « раво» 

12 «Ін ормаці ні те нології» 121 «Ін енерія програмного 

за езпечення» 

06 «Журналістика» 061 «Журналістика 

Освітній ступінь бакалавра 

Галузь знань Найменування спеціальності 

0  «Гуманітарні науки» 0   «Філологія» 

0  «Соціальні та поведінкові науки» 

0 2 « олітологія» 

0   « си ологія» 

0   «Соціологія» 

06 «Журналістика» 061 «Журналістика» 
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07 « правління та адміністрування» 07  « енед мент» 

0  « раво» 0 1 « раво» 

12 «Ін ормаці ні те нології» 

121 «Ін енерія програмного 

за езпечення» 

122 «Комп’ютерні науки» 

12  «Кі ер езпека» 

29 « і народні відносини» 29  « і народне право» 

Освітній ступінь магістра 

Галузь знань Найменування спеціальності 

0  «Соціальні та поведінкові науки» 

0 2 « олітологія» 

0   « си ологія» 

0   «Соціологія» 

06 «Журналістика» 061 «Журналістика» 

07 « правління та адміністрування» 07  « енед мент» 

0  « раво» 081 « раво» 

12 «Ін ормаці ні те нології» 12  «Системни  аналіз» 

26 «Цивільна  езпека» 262 « равоо оронна діяльність» 

2  « у лічне управління та 

адміністрування» 

2 1 « у лічне управління та 

адміністрування» 

29 « і народні відносини» 29  « і народне право» 

 

 .  ніверситет оголошу  при ом на підготовку  а івців з вищою освітою за 

освітніми ступенями  напрямами та спеціальностями   ормами навчання 

відповідно до Відомосте  щодо зді снення освітньої діяльності у с ері вищої 

освіти в ме а  ліцензованого о сягу:  

 акультеті пси ології  політології та соціології (адреса: м. Одеса  вул. 

Академічна  2)   

 акультеті мі народно-правови  відносин (адреса: м. Одеса вул. 

Академічна  2)   

 акультеті цивільної та господарської юстиції (адреса: м. Одеса  вул 

Академічна  9)   

судово-адміністративному  акультеті (адреса: м. Одеса  вул. Академічна  

2),  

соціально-правовому  акультеті (адреса м. Одеса вул Рішель вська  2 )   

 акультеті адвокатури (адреса м. Одеса  вул. Рішель вська  2 )   

 акультеті прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) (адреса: м. 

Одеса  вул. Академічна  2)   

 акультеті  урналістики (адреса: м. Одеса  вул. Академічна  7 )  

 акультеті кі ер езпеки та ін ормаці ни  те нологі  (адреса м. Одеса  

вул. Рішель вська  28), 

в Центрі підготовки магістрів пу лічної слу  и і про есі ни  суддів 

(адреса: м. Одеса  вул. Академічна  2)   

Центрі заочного та дистанці ного навчання (адреса: м. Одеса  вул. 

Академічна   )   
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у відділі аспірантури та докторантури (адреса: м. Одеса  вул. Академічна  

9),  

а тако  у навчально-наукови  і навчальни  підрозділа   ніверситету  що 

зна одяться поза ме ами м. Одеса:  

Київському інституті інтелектуальної власності та права Н  «ОЮА» 

(адреса: м. Київ  вул. Харківське шосе  210);  

Iвано-Франківському юридичному інституті Н  «ОЮА» (адреса: 76007  м. 

Iвано-Франківськ  вул.  аксимовича  1 );  

 иколаївському інституті права Н  «ОЮА» (адреса:   0    м.  иколаїв, 

вул. Генерала Карпенка  1 );  

Черкаському  акультеті Н  «ОЮА» (адреса: 1 000  м. Черкаси  вул.  а ди 

Вишневецького  7);  

Чернівецькому юридичному інституті Н  «ОЮА» (адреса:   000  м. 

Чернівці  вул. Григорія Сковороди  7);  

Криворізькому  акультеті Н  «ОЮА» (адреса:  0007  Дніпропетровська 

о ласть  м. Криви  Ріг  проспект  иру  22). 

 .  ри ом на навчання зді сню ться в ме а  ліцензованого о сягу за 

спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до  ереліку галузе  знань і 

спеціальносте   за якими зді сню ться підготовка здо увачів вищої освіти, 

затверд еного постановою Ка інету  іністрів  країни від 29 квітня 201  року 

№ 266.  ри ом на навчання на други  (треті ) та наступні курси зді сню ться в 

ме а  вакантни  місць ліцензованого о сягу за спеціальностями (напрямами 

підготовки) відповідно до переліку спеціальносте   напрямів підготовки  за 

якими зді снювався при ом на перши  курс відповідного року на ору.  

 іцензовани  о сяг при зара уванні для здо уття вищої освіти для ко ного 

ступеня та спеціальності о лікову ться за календарни  рік  яки  трива  з 01 

січня по  1 грудня. 

5.  ри ом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції  які 

самості но  орму   ніверситет. 

Назви конкурсни  пропозиці   ормуються  ез позначок та скорочень 

дер авною мовою і мо уть ду люватися іншими мовами. 

 подаються дер авною мовою а о ду люються дер авною мовою в разі 

використання мов національни  меншин а о іноземни  мов. 

 ри ом вступників зді сню ться у два етапи: перши  та други .  ри ом у 

перши  та други  етапи зді снюються за даними  равилами. 

6. Для здо уття ступенів вищої освіти при маються:  

- осо и  які здо ули повну загальну середню освіту а о освітньо- 

квалі ікаці ни  рівень молодшого спеціаліста, – для здо уття ступеня 

молодшого  акалавра та  акалавра;  

- осо и  які здо ули ступінь  акалавра  магістра (освітньо-квалі ікаці ни  

рівень спеціаліста) – для здо уття ступеня магістра;  

- осо и  які здо ули ступінь магістра (освітньо-квалі ікаці ни  рівень 

спеціаліста) – для здо уття ступеня доктора  ілосо ії.  
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 ри ом на навчання для здо уття ОС « агістр» в  ніверситеті 

зді сню ться до:  

 )  агістратури за освітньо-про есі ною програмою підготовки з 

нормативним терміном навчання 1 рік   місяці за денною та заочною  ормами 

навчання.  

2)  агістратури за освітньо-науковою програмою підготовки з 

нормативним терміном навчання 1 рік та 9 місяців за денною  ормою навчання. 

Для здо уття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю при маються 

осо и  які здо ули раніше таки  сами  а о вищи  ступінь (рівень) а о 

здо увають  ого не менше одного року та виконують у повному о сязі 

індивідуальни  навчальни  план.  мовою зара ування здо увача вищої освіти 

для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому а о в іншому 

закладі вищої освіти   виконання вимог  аналогічни  переведенню на 

спеціальність відповідно до законодавства. 

Вступники при маються на навчання на перши  курс. Осо ам  які здо ули 

освітньо-квалі ікаці ни  рівень молодшого спеціаліста  мо уть 

перезара овуватись кредити ЄКТС  максимальни  о сяг яки  визначено 

стандартом вищої освіти (за відсутності стандарту - не  ільше 120 кредитів 

ЄКТС). Такі осо и мо уть при матись на други  (старші) курс (и) а о на 

перши  курс (зі скороченим строком навчання). Для здо уття ступеня 

молодшого  акалавра та  акалавра за іншою спеціальністю осо и мо уть 

при матись на перши  а о старші курси (у тому числі зі скороченим строком 

навчання). 

7.  равила при ому на навчання для здо уття  а ової передвищої освіти до 

Національного університету «Одеська юридична академія» в 2020 році   

додатками до ци   равил.  

 равила при ому до аспірантури та докторантури  ніверситету у 2020 році 

  додатком до ци   равил.  

 .  ри ом до Центру підготовки магістрів пу лічної слу  и і про есі ни  

суддів для навчання за спеціальністю 2 1 « у лічне управління та 

адміністрування» зді сню ться  в тому числі  відповідно до  орядку при ому 

на навчання за освітньо-про есі ною програмою підготовки магістрів за 

спеціальністю « у лічне управління та адміністрування» галузі знань 

« у лічне управління та адміністрування»  затверд еного постановою Ка інету 

 іністрів  країни від 29 липня 2009 р. № 7 9 (далі –  орядку при ому на 

навчання до Центру підготовки магістрів пу лічної слу  и)  та цими 

 равилами регламенту ться в частині  що не суперечить вищевказаному 

 орядку. 

 ри ом до відокремлени  підрозділів  ніверситету зді сню ться за 

правилами при ому ко ного з таки  підрозділів (Відокремлени  структурни  

підрозділ « чилище №  Н  «ОЮА»  Відокремлени  підрозділ «О ’ днане 

вище про есі но-те нічне училище с ери послуг Н  «ОЮА»)  що   додатками 

до ци  правил. 
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9. Осо ливості при ому на навчання до  ніверситету осі   які про ивають 

на тимчасово окуповані  території а о переселилися з неї після 01 січня 2020 

року  визначаються  орядком при ому для здо уття вищої та про есі но-

те нічної освіти осі   які про ивають на тимчасово окуповані  території 

 країни  затверд ени  Наказом  іністерства освіти на науки  країни від 

2 .0 .2016 р. №  60 (далі – наказ  60).  

10. Осо ливості при ому до закладів вищої освіти осі   місцем про ивання 

яки    територія проведення антитерористичної операції (на період її 

проведення)  територія зді снення за одів із за езпечення національної  езпеки 

і о орони  відсіч і стримування з ро ної агресії Росі ської Федерації у 

Донецькі  та  уганські  о ластя  (на період ї  зді снення)  територія 

населени  пунктів на лінії зіткнення а о які переселилися з неї після 01 січня 

2020 року  визначаються наказом № 697. 

11. До 1  січня 2020 року  ніверситет для вери ікації переліку 

спеціальносте  вносить до ЄДЕ О відкриті та  іксовані (закриті) конкурсні 

пропозиції. 

Створення та внесення  удь-яки  нови  конкурсни  пропозиці  для 

здо уття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти у 

період з 1  червня 2020 року до 1  вересня 2020 року не зді сню ться. 

Не юд етні конкурсні пропозиції мо уть створюватися за потре и: 

для здо уття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю осо ами  які 

здо ули раніше таки  саме а о вищи  ступінь (рівень) вищої освіти а о 

здо увають  ого не менше одного року та виконують у повному о сязі 

індивідуальни  навчальни  план: 

для вступу іноземни  громадян та осі   ез громадянства; 

для вступу на старші курси з нормативним терміном навчання; 

для вступу через освітні центри “Крим- країна” та “Дон ас- країна”. 

12. Осо и  які навчаються в  ніверситеті  мають право на навчання 

одночасно за декількома освітніми програмами  а тако  у декілько  заклада  

вищої освіти. 

Не допуска ться одночасне навчання за двома чи  ільше спеціальностями 

(спеціалізаціями  освітніми програмами  напрямами підготовки  рівнями  

ступенями   ормами здо уття освіти) за кошти дер авного а о місцевого 

 юд етів. 

1 .  ніверситет мо е встановлювати вимогу визначення вступником 

пріоритетності для вступу на  азі отриманого раніше здо утого освітнього 

ступеня а о освітньо-квалі ікаці ного рівня  про що зазнача ться у ци  

 равила  при ому. 

1 .  раво участі у додатковому конкурсному від орі (2 етап) на навчання 

для конкурсни  пропозиці  (для яки  перед ачено 2 етапи) за ра унок коштів 

 ізични  та а о юридични  осі  у ме а  ліцензовани  о сягів нада ться за 

всіма заявами  поданими вступниками. Вступники під час зара ування на 

навчання за кошти  ізични  та а о юридични  осі  після закінчення строку 

при ому документів мо уть змінювати спеціальність та  орму здо уття освіти 
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на іншу в ме а   ніверситету (за умови наявності результатів нео  ідни  

вступни  випро увань та за наявності вакантни  місць ліцензованого о сягу 

шля ом перенесення заяви). 

1 .  сі осо и  які здо увають вищу освіту в  ніверситеті  мають рівні 

права та о ов'язки.  

16.   гурто итки мо уть  ути поселені іногородні вступники на період 

проведення вступни  випро увань  а тако  вступники з числа діте -сиріт та 

діте   поз авлени   атьківського піклування  за умови відсутності в ни  іншого 

місця про ивання та наявності місць у гурто итка .  

Вступники  які отримали незадовільну оцінку на вступни  випро ування   

залишають у встановленому порядку місце в гурто итку протягом одні ї до и з 

дня оголошення результатів випро увань; вступники  які подали апеляцію  – 

протягом одні ї до и з дня підтверд ення апеляці ною комісі ю правильності 

оцінки; вступники  які не зара овані до  ніверситету за конкурсом – протягом 

одні ї до и після видання наказу про зара ування.  

17. В  ніверситеті частково за езпечено мо ливість для навчання осі  з 

осо ливими потре ами. 
 

ІІ. Органі а ія прийому до Університету 

1. Організацію при ому вступників до  ніверситету зді сню  при мальна 

комісія  склад якої затверд у ться наказом ректора  ніверситету  яки    її 

головою.  ри мальна комісія ді  згідно з  оло енням про при мальну комісію 

 ніверситету у відповідності до  оло ення про при мальну комісію вищого 

навчального закладу  затверд еного наказом  ОН від 1   овтня 201  року № 

10    заре строваного в  іністерстві юстиції  країни 0  листопада 201  року за 

№ 1    2779 .  оло ення про при мальну комісію оприлюдню ться на 

о іці ному ве -са ті при мальної комісії  ніверситету.  

Організацію при ому вступників структурни  підрозділів  ніверситету, 

вказани  у ци   равила   що розташовані поза ме ами м. Одеси  під 

керівництвом при мальної комісії зді снюють від іркові комісії при вказани  

структурни  підрозділа   ніверситету. Склад від іркови  комісі  

затверд у ться наказом ректора  ніверситету.  

2. Ректор  ніверситету за езпечу  дотримання законодавства  країни  в 

тому числі  мов при ому  ци   равил  а тако  відкритість та прозорість ро оти 

при мальної комісії. 

 . Рішення при мальної комісії  при няте в ме а  її повнова ень    

підставою для видання відповідного наказу ректором  ніверситету та а о 

виконання процедур вступної кампанії. 

 .  сі питання  пов'язані з при омом до  ніверситету  вирішуються 

при мальною комісі ю на її засідання  в ме а   мов при ому та ци   равил.  

 . Вступники на навчання для здо уття ступеня  акалавра на основі повної 

загальної середньої освіти допускаються до конкурсного від ору на місця 

дер авного (регіонального) замовлення  мо уть  ути рекомендовані а о 

переведені на такі місця в разі наявності конкурсного  ала не менше 12  000. 
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 ри ом вступників за дер авним а о регіональним замовленням для 

здо уття ступеня молодшого  акалавра за всіма  ормами здо уття освіти  а 

тако  для здо уття ступенів  акалавра  магістра за заочною  ормою здо уття 

освіти за спеціальностями 0 1 “ раво” та 29  “ і народне право” в 2020 році 

не проводиться. 

6. Ро оти вступників  виконані ними на вступни  іспита   творчи  заліка   

 а ови  випро ування   спів есіда   які не при няті на навчання  з ерігаються 

один рік  потім знищуються  про що склада ться акт. 

7.  орядок ро оти при мальної комісії – тел.: (0 8)719-88-00, e-mail: 

vstup@onuа.edu.uа:  

 

Період Години роботи приймальної комісії 

В період при ому заяв та 

документів  встановлени  цими 

 равилами 

 н-нд: з 09:00 до 1 :00 

О ідня перерва: з 1 :00 до 1 :00 

В інши  період  н-пт: з 09:00 до 1 :00 

О ідня перерва: з 1 :00 до 1 :00 

С   нд: ви ідні 

 

День проведення вступни  випро увань  оголошення рекомендації до 

зара ування вва а ться ро очим днем з гра іком при ому громадян з 09-00 до 

18-00 години.  
 

 

ІІІ. Джерела фінансування  добуття ви ої освіти 

1. Фінансування підготовки здо увачів вищої освіти в  ніверситеті 

зді сню ться:  

- за ра унок видатків дер авного  юд ету;  

- за ра унок цільови  пільгови  дер авни  кредитів відповідно до  орядку 

пільгового кредитування для здо уття про есі но-те нічної та вищої освіти  

затверд еного постановою Ка інету  іністрів  країни від 29 серпня 201  року 

№ 67 ;  

- за ваучерами;  

- за кошти  ізични  та а о юридични  осі  (на умова  договору).  

2. Громадяни  країни мають право  езоплатно здо увати вищу освіту в 

 ніверситеті на конкурсні  основі відповідно до стандартів вищої освіти  якщо 

певни  ступінь вищої освіти громадянин здо ува  вперше за кошти дер авного 

а о місцевого  юд ету.  

Осо и  які здо ули освітньо-квалі ікаці ни  рівень спеціаліста за кошти 

дер авного а о регіонального  юд ету (за дер авним а о регіональним 

замовленням)  мо уть здо увати ступінь магістра лише за кошти  ізични  

та а о юридични  осі   крім випадків  перед ачени   мовами при ому та цими 

 равилами. 
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Осо и  які вступають для здо уття ступеня  акалавра на основі освітньо-

квалі ікаці ного рівня молодшого спеціаліста  мо уть зара овуватись за 

дер авним замовленням на перши  курс за скороченим строком навчання лише 

в разі вступу на ту саму а о споріднену в ме а  галузі знань спеціальність  а 

тако  на спеціальності  зазначені в  ереліку спеціальносте  яким нада ться 

осо лива підтримка відповідно до  мов при ому. 

Осо а мо е вступити до  ніверситету для здо уття ступеня магістра на 

основі ступеня  акалавра  магістра та освітньо-квалі ікаці ного рівня 

спеціаліста  здо утого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)  за умови 

успішного про од ення вступни  випро увань з ура уванням середнього  ала 

відповідного додатка до диплома. Фінансування навчання за кошти дер авного 

та регіонального замовлення зді сню ться в ме а  нормативного строку 

навчання за основним навчальним планом. 

(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 

 . Громадяни  країни  які не завершили навчання за дер авним а о 

регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти  мають право 

повторного вступу для  езоплатного здо уття вищої освіти в дер авни  і 

комунальни  заклада  вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови 

відшкодування до дер авного а о місцевого  юд ету коштів  витрачени  на 

оплату послуг з підготовки  а івців  відповідно до  орядку відшкодування 

коштів дер авного а о місцевого  юд ету  витрачени  на оплату послуг з 

підготовки  а івців  затверд еного постановою Ка інету  іністрів  країни від 

26 серпня 201  року № 6  .  

 . Громадяни  країни мають право  езоплатно здо увати вищу освіту за 

другою спеціальністю у дер авни  та комунальни  заклада  вищої освіти: 

якщо за станом здоров'я вони втратили мо ливість виконувати слу  ові чи 

посадові о ов'язки за отриманою раніше квалі ікаці ю  що підтверд у ться 

висновками медико-соціальної експертної комісії  та в інши  випадка   

перед ачени  законом; 

якщо вони мають направлення на навчання  видане дер авним 

(регіональним) замовником відповідно до законодавства. 

 . Іноземці та осо и  ез громадянства  які пості но про ивають в  країні  

осо и  яким надано статус  і енця в  країні  осо и  які потре ують 

додаткового а о тимчасового за исту  та осо и  яким надано статус 

закордонного українця  і які пере увають в  країні на законни  підстава   

мають право на здо уття вищої освіти нарівні з громадянами  країни. 

6. Надавачі освітні  послуг у с ері вищої освіти  що зді снюють навчання 

для здо уття вищої освіти на умова  дер авного (регіонального) замовлення 

та а о за ра унок цільови  пільгови  дер авни  кредитів встановлюють 

вартість навчання відповідно до  орядку  ормування мінімального розміру 

плати за навчання для здо уття  вищої освіти на основі індикативної 

со івартості  затверд еного постановою Ка інету  іністрів  країни від 0  

 ерезня 2020 року № 191.». 
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(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 

 
 

ІV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального)  амовлення 

1.  ри ом на навчання зді сню ться в ме а  ліцензованого о сягу для 

ко ного рівня вищої освіти та спеціальності.  ри ом на навчання на други  та 

наступні курси зді сню ться в ме а  вакантни  місць ліцензованого о сягу.  

 іцензовани  о сяг при зара уванні для здо уття вищої освіти для ко ного 

рівня вищої освіти та спеціальності о лікову ться за календарни  рік  яки  

трива  з 01 січня по  1 грудня.  

2.  ри ом на навчання за дер авним замовленням зді сню ться на 

спеціальності та  орми навчання відповідно  за якими воно с ормовано 

Ка інетом  іністрів  країни.  іністерство освіти і науки  країни  інші 

дер авні замовники визначають з окреми  спеціальносте  переліки предметни  

спеціальносте  та спеціалізаці   за якими зді снюються  ормування та 

розміщення дер авного замовлення  відповідно до  ереліку наказів 

 іністерства освіти і науки  країни  якими визначаються предметні 

спеціальності та спеціалізації окреми  спеціальносте   за якими зді снюються 

 ормування та розміщення дер авного замовлення. 

 ри ом на навчання за кошти дер авного та місцевого  юд ету (за 

дер авним та регіональним замовленням)  ніверситет мо е зді снювати за 

відповідним ступенем та спеціальністю у разі отримання ліцензії не пізніше  1 

грудня 2019 року  за кошти  ізични  та а о юридични  осі  - не пізніше  1 

травня 2020 року. 

 ри ом на навчання за дер авним та регіональним замовленням для 

здо уття ступенів магістра та доктора  ілосо ії у відокремлени  структурни  

підрозділа   ніверситету та структурни  підрозділа   ніверситету  які 

зна одяться поза ме ами міста Одеса  не проводиться. 

 ри ом на навчання за регіональним замовленням зді сню ться на 

спеціальності (предметні спеціальності  спеціалізації) та  орми навчання  за 

якими воно надано регіональним замовником  ніверситету за  ормами 

навчання. 

 . О сяг при ому за дер авним замовленням на основі повної загальної 

середньої освіти визнача ться загалом для всі  виконавців дер авного 

замовлення  крім вищи  ві ськови  навчальни  закладів (закладів вищої освіти 

з специ ічними умовами навчання  ві ськови  навчальни  підрозділів закладів 

вищої освіти)  окремо за  ормами здо уття освіти 

 

- за галузями знань: 

12 “Ін ормаці ні те нології” (крім спеціальності 121 “Ін енерія 

програмного за езпечення”); 

29 “ і народні відносини”; 
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- за мі галузевими групами: 

галузі знань 07 “ правління та адміністрування”  2  “ у лічне 

управління та адміністрування”  галузі знань 0  “Соціальні та поведінкові 

науки”: 

 

- за підгалузевими групами 

 спеціалізації 0  .0   “Германські мови та література (переклад включно)  

перші - німецька”  0  .0 1 “Романські мови та література” (переклад включно)  

перша - іспанська”  0  .0   “Романські мови та літератури (переклад включно)  

перша -  ранцузька” спеціальності 0   “Філологія” галузі знань 0  “Гуманітарні 

науки”; 

 

- за спеціальностями (предметними спеціальностями  спеціалізаціями) 

інши  галузе  знань  а тако  для здо уття ступеня магістра на основі 

здо утого ступеня  акалавра  магістра (освітньо-квалі ікаці ного рівня 

спеціаліста) за спеціальностями 0 1 “ раво” та 29  “ і народне право”  

крім випадків перед ачени   мовами при ому  а  ого розподіл мі  

конкурсними пропозиціями  ніверситету зді сню ться з використанням 

адресного розміщення  юд етни  місць. 

 

Розподіл дер авного замовлення на підготовку магістрів в  ніверситеті 

зді сню ться з використанням Критеріїв конкурсного від ору виконавців 

дер авного замовлення на підготовку магістрів у заклада  вищої освіти  які 

зна одяться у с ері управління  іністерства освіти і науки  країни  

затверд ени  наказом  іністерства освіти і науки  країни від 0  травня 201  

року №      заре стровани  в  іністерстві юстиції  країни 2  травня 201  року 

за № 62   2077. 

Розподіл дер авного замовлення на підготовку  акалаврів на основі 

здо утого освітньо-квалі ікаці ного рівня молодшого спеціаліста в 

 ніверситеті зді сню ться з використанням Критеріїв конкурсного від ору 

виконавців дер авного замовлення на підготовку  акалаврів (магістрів 

ветеринарного спрямування) на основі здо утого освітньо-квалі ікаці ного 

рівня молодшого спеціаліста у заклада  вищої освіти  які зна одяться у с ері 

управління  іністерства освіти і науки  країни. 

В усі  інши  випадка  розподіл о сягу при ому за дер авним та 

регіональним замовленням мі  закладами вищої освіти зді сню ться 

дер авними (регіональними) замовниками за спеціальностями (предметними 

спеціальностями  спеціалізаціями) та  ормами здо уття освіти  а  ого розподіл 

мі   іксованими (закритими) конкурсними пропозиціями  ніверситет зді сню  

самості но. 

 . О сяг при ому за кошти  ізични  та а о юридични  осі  на  іксовані 

(закриті) та відкриті конкурсні пропозиції визнача ться  ніверситетом у ме а  

різниці мі  ліцензованим о сягом та загальним (максимальним) о сягом 

дер авного а о регіонального замовлення. Це  о сяг мо е коригуватись з 
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ура уванням  актично отриманого дер авного (регіонального) замовлення  

включаючи перерозподіл мі   ормами здо уття освіти  але не мо е 

зменшуватись для конкурсної пропозиції у період мі  початком при ому 

документів і заяв та  ормуванням першого списку рекомендовани  за ці ю 

пропозиці ю. 

 . О сяг при ому на не юд етну конкурсну пропозицію визнача ться 

 ніверситетом у ме а  ліцензованого о сягу. 

6. Квоти-  встановлюються  ніверситетом у ме а  десяти відсотків (але не 

менше одного місця) максимального (загального) о сягу дер авного а о 

регіонального замовлення за відкритими та закритими ( іксованими) 

конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням 

максимального (загального) о сягу дер авного замовлення. 

7. Квоти-2 встановлюються  іністерством освіти і науки  країни в 

 ніверситеті у ме а  двадцяти відсотків (але не менше одного місця) 

максимального (загального) о сягу дер авного замовлення за відкритими та 

закритими ( іксованими) конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого 

числа) і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) 

о сягу дер авного замовлення. 
 

 

V. Строки прийому  аяв та документів, конкурсного відбору та 

 арахування на навчання 

1. Цими правилами визначаються строки при ому заяв та документів у 

перши  та други  етапи на ору. 

  випадка   встановлени  цими  равилами  при ом заяв та документів  

конкурсни  від ір та зара ування мо е проводитись у 2 етапи: 

під час 1 етапу від ува ться основни  при ом заяв та документів  

конкурсни  від ір та зара ування на навчання; 

під час 2 етапу від ува ться дозара ування на вакантні місця ліцензованого 

о сягу у строки та в порядку  перед аченими  мовами при ому та цими 

 равилами. 

2. Для вступу на перший курс для  добуття ступеня молодшого 

бакалавра, бакалавра на основі повної  агальної середньої освіти  а денно  

формо  навчання:  

 

Етапи вступної кампанії Дата та час 

Строки при ому заяв та документів 

для участі у вступни  іспита  на 

місця дер авного та регіонального 

замовлення 

розпочина ться з 2  липня і 

закінчу ться 16 серпня 

Ре страція електронни  ка інетів 

вступників  заванта ення 

нео  ідни  документів 

з 01 серпня 2020 року 

 ри ом заяв та документів,  
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перед ачени  цими  равилами   

для осі   які вступають на основі 

спів есіди, вступни  іспитів 

а о творчи  конкурсів  

з 1  серпня та закінчу ться о 1 .00 

годині 16 серпня 2020 року; 

для осі   які вступають за 

результатами зовнішнього 

незале ного оцінювання а о 

вступни  іспитів 

з 1  серпня та закінчу ться о 1 .00 

годині 22 серпня 2020 року 

Вступні іспити проводяться  

для вступників на місця дер авного 

та регіонального замовлень (основна 

сесія) 

з 01 по 12 серпня 2020 року 

для вступників які вступають на 

місця за кошти  ізични  та а о 

юридични  осі  (додаткова сесія) 

з 1  по 22 серпня 2020 року 

Спів есіди проводяться з 16 серпня до 1  серпня 2020 року 

включно 

Оприлюднення списків осі   

рекомендовани  до зара ування  а 

ре ультатами співбесіди та  а 

квото -2  з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними 

права здо увати вищу освіту за 

кошти з дер авного а о 

регіонального  юд ету 

не пізніше 12:00 години 20 серпня 

2020 року 

вступники  які отримали 

рекомендації  мають 

виконати вимоги до 

зара ування на місця 

дер авного замовлення  а 

тако  подати письмову заяву 

про виключення заяв на інші 

місця дер авного замовлення 

до 10:00 години 22 серпня 2020 року 

зара ування вступників за 

дер авним замовленням 

від ува ться 

не пізніше 1 :00 години 22 серпня 

2020 року 

заяви зара овани  осі  на 

інші місця дер авного 

замовлення виключаються 

впродов  22 серпня 2020 року 

Формування ре тингови  списків 

вступників  які вступають на основі 

ре ультатів  овнішнього 

не алежного о ін вання та 

не пізніше 12:00 годин 27 серпня 

2020 року 
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вступних іспитів (у тому числі за 

квотою-1 та квотою  )  надання 

рекомендаці  до зара ування та 

оприлюднення списку 

рекомендовани  з повідомленням 

про отримання чи неотримання 

ними права здо увати вищу освіту 

за дер авним а о регіональним 

замовленням 

Вступники  які отримали 

рекомендації  мають виконати 

вимоги до зара ування на місця 

дер авного а о регіонального 

замовлення 

до 1 :00 години  1 серпня 2020 року 

зара ування вступників за 

кошти дер авного а о 

місцевого  юд ету (за 

дер авним а о регіональним 

замовленням) проводиться 

0  вересня 2020 року 

надання рекомендаці  до 

зара ування та 

оприлюднення списку 

рекомендовани  для 

вступників  які вступають на 

місця за кошти  ізични  

та а о юридични  осі  на 

відкриті та  іксовані 

(закриті) конкурсні 

пропозиції 

не раніше 06 вересня 2020 року 

зара ування вступників за 

ра унок цільови  пільгови  

дер авни  кредитів  за 

кошти  ізични  та а о 

юридични  осі  

не пізніше 20 вересня 2020 року 

переведення на вакантні 

місця дер авного  

регіонального замовлення та 

на місця за ра унок цільови  

пільгови  дер авни  

кредитів осі   які зара овані 

на навчання за кошти 

 ізични  та а о юридични  

осі  на основі повної 

загальної середньої освіти 

не пізніше 15 вересня 2020 року 



15 
 

(відповідно до ци   равил 

при ому) 

(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 

(зі змінами внесеними, відповідно до Наказу НУ «ОЮА» № 1047-21 від 25 

червня 2020 р. 

 

 . Для вступу на перший курс для  добуття ступеня молодшого 

бакалавра, бакалавра на основі повної  агальної середньої освіти  а 

іншими (крім денної)  добуття освіти:  

строки при ому заяв та документів  конкурсного від ору та зара ування на 

навчання за дер авним а о регіональним замовленням  та за ра унок цільови  

пільгови  дер авни  кредитів визначаються пунктом 2 цього розділу;  

строки при ому заяв та документів  конкурсного від ору та зара ування на 

навчання за ра унок коштів  ізични  та а о юридични  осі : 

 

Етапи вступної кампанії Дата та час 

1 етап 2 етап 

Ре страція електронни  ка інетів 

вступників  заванта ення 

нео  ідни  документів 

 

з 01 серпня 2020 року. 

 ри ом заяв та документів, 

перед ачени  цими  равилами  

з 1  серпня по 22 

серпня 2020 року 

з 10 вересня та 

закінчу ться о 

1 :00 годині 30 

вересня 2020 

року; 

Вступні іспити проводяться   

для вступників на місця дер авного 

та регіонального замовлень (основна 

сесія) 

з 01 по 12 серпня 

2020 року - 

для вступників які вступають на 

місця за кошти  ізични  та а о 

юридични  осі  (додаткова сесія) 

з 1  по 22 серпня 

2020 року 

з 15 вересня по 

30 вересня 2020 

року  

Надання рекомендаці  до 

зара ування та оприлюднення 

списку рекомендовани  для 

вступників  які вступають на місця 

за кошти  ізични  та а о 

юридични  осі  на відкриті та 

 іксовані (закриті) конкурсні 

пропозиції 

не раніше 12:00 

години 06 

вересня 2020 

року 

не пізніше  0 

вересня 2020 

року 

зара ування вступників за ра унок 

цільови  пільгови  дер авни  

кредитів  за кошти  ізични  та а о 

не пізніше 30 

вересня 2020 

року 

не пізніше  0 

вересня 2020 

року 
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юридични  осі  

(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 

 

 . Для вступу на основі освітньо-кваліфіка ійного рівня молодшого 

спе іаліста: 

Етапи вступної кампанії Дата та час 

 ри ом заяв та документів з 1  серпня і закінчу ться о 1 .00 

годині 22 серпня 2020 року 

Фа ові вступні випро ування з 2  серпня до  1 серпня 2020 року 

Зара ування вступників за кошти 

дер авного а о регіонального 

 юд ету (за дер авним а о 

регіональним замовленням) 

Не пізніше  1 серпня 2020 року 

Зара ування вступників за ра унок 

цільови  пільгови  дер авни  

кредитів  за кошти  ізични  та а о 

юридични  осі  

Не пізніше  1 серпня 2020 року 

 

Вступники  для вступу на основі освітньо-квалі ікаці ного рівня 

молодшого спеціаліста мо уть звернутись до Консультаці ного центру 

 ри мальної комісії  ніверситету для отримання додаткової ін ормації щодо 

вступу та попередньої подачі нео  ідни  документів (у разі ї  наявності) до 

вказани  термінів.  

(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 

(зі змінами внесеними, відповідно до Наказу НУ «ОЮА» № 1047-21 від 25 

червня 2020 р.) 

 

 

 . Для вступу на навчання для  добуття ступеня магістра за 

спеціальностями та галузями знань: 

0 2 « олітологія»  

0   « си ологія»  

054 «Соціологія»  

06 «Журналістика»   

07  « енед мент»  

12 «Ін ормаці ні те нології»  

262 « равоо оронна діяльність»  

2  « у лічне управління та адміністрування»   

за всіма  ормами навчання  

 

Етапи вступної кампанії Дата та час 

1 етап 2 етап 
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Ре страція вступників для складання 

 диного вступного іспиту з іноземної 

мов 

з 12 травня та 

закінчу ться 05 

червня 2020 року 

- 

Ре страція електронни  ка інетів 

вступників  заванта ення 

нео  ідни  документів 

з 01 серпня 2020 

року 

- 

 ри ом заяв та документів, 

перед ачени  цими  равилами  для 

осі   які вступають на основі 

результатів  диного вступного 

іспиту та  а ового вступного 

випро ування 

з 0  серпня та 

закінчу ться 22 

серпня 2020 року 

з 10 вересня по 

20 листопада 

2020 року 

Основна сесія  диного вступного 

іспиту  

01 липня 2020 

року 

(додаткова сесія 

проводиться в 

строки  

встановлені 

 країнським 

центром 

оцінювання 

якості освіти); 

 

Фа ові вступні випро ування 

проводяться 

з 0  серпня по 26 

серпня 2020 року 

з 20 вересня по 

2  листопада 

Надання рекомендаці  для 

зара ування за дер авним 

замовленням 

не пізніше 01 вересня 2020 року 

Виконання вимог  равил при ому 

для зара ування 

до 1 :00 години 

06 вересня 2020 

року 

до 1 :00 години 

29 листопада 

2020 року 

Наказ про зара ування за дер авним 

замовленням 

11 вересня 2020 

року 
- 

 ереведення на вакантні місця 

дер авного  регіонального 

замовлення та на місця за ра унок 

цільови  пільгови  дер авни  

кредитів осі   які зара овані на 

навчання за кошти  ізични  та а о 

юридични  осі  (відповідно до ци  

 равил при ому) 

не пізніше 1  

вересня 2020 

року 

- 

Зара ування вступників за ра унок 

цільови  пільгови  дер авни  

кредитів  за кошти  ізични  та а о 

не пізніше 20 

вересня 2020 

року 

не пізніше  0 

листопада 2020 

року 
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юридични  осі  

(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 

(зі змінами внесеними, відповідно до Наказу НУ «ОЮА» № 1047-21 від 25 

червня 2020 р.) 

6. Для вступу на навчання для здо уття ступеня магістра  а 

спе іальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» на основі 

здо утого ступеня вищої освіти а о освітньо-квалі ікаці ного рівня спеціаліста: 

Етапи вступної кампанії Дата та час 

1 етап 2 етап 

Ре страція для складання 

 диного вступного іспиту з 

іноземної мови та  диного 

 а ового вступного 

випро ування вступників 

з 12 травня по 0  

червня 2020 року 

  

Ре страція електронни  

ка інетів вступників  

заванта ення нео  ідни  

документів 

з 01 серпня 2020 року з 01 серпня 2020 року 

 ри ом заяв та документів, 

перед ачени  цими 

 равилами  для осі   які 

вступають на основі 

результатів  диного 

вступного іспиту та 

 диного  а ового 

вступного випро ування 

з 0  серпня та 

закінчу ться 22 серпня 

2020 року 

 

 

з 10 вересня та 

закінчу ться 20 

листопада 2020 року 

 ри ом заяв та документів, 

перед ачени  цими 

 равилами (для осі   які 

вступають на основі 

вступни  іспитів) 

17 липня та 

закінчу ться 2  липня 

2020 року  

з 0  вересня та 

закінчу ться 20 

листопада 2020 року 

(для осі   які 

вступають на основі 

вступни  іспитів 

Основна сесія  диного 

вступного іспиту 

01 липня 2020 року 

(додаткова сесія 

проводиться в строки  

встановлені 

 країнським центром 

оцінювання якості 

освіти); 

Спеціально 

організована сесія 

 диного вступного 

іспиту проводиться за 

ра унок коштів 

 ізични  та а о 

юридични  осі   у 

терміни встановлені 

 іністерством освіти і 

науки  країни 

Основна сесія  диного 0  липня 2020 року - 
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 а ового вступного 

випро ування 

(додаткова сесія 

проводиться в строки  

встановлені 

 країнським центром 

оцінювання якості 

освіти); 

Відповідні вступні іспити в 

 ніверситеті 

проводяться за 

гра іком основної сесії 

 диного вступного 

іспиту та  диного 

 а ового вступного 

випро ування не 

раніше дня  що переду  

дню іспиту  та не 

пізніше 11: 0 дня 

проведення іспиту; 

 

проводяться за 

гра іком основної 

сесії  диного 

вступного іспиту та 

 диного  а ового 

вступного 

випро ування не 

раніше дня  що 

переду  дню іспиту  

та не пізніше 11: 0 

дня проведення 

іспиту; 

Надання рекомендаці  для 

зара ування  

не пізніше 01 вересня 

2020 року (за 

дер авним 

замовленням) 

не пізніше 30 

листопада 2020 року 

Виконання вимог  равил 

при ому для зара ування 

06 вересня 2020 року 
- 

Наказ про зара ування за 

дер авним замовленням 

до 12:00 годин 11 

вересня 2020 року 

- 

 ереведення на вакантні 

місця дер авного  

регіонального замовлення 

та на місця за ра унок 

цільови  пільгови  

дер авни  кредитів осі   

які зара овані на навчання 

за кошти  ізични  та а о 

юридични  осі  

(відповідно до ци   равил 

при ому) 

не пізніше 15 вересня 

2020 року 

- 

Зара ування вступників за 

ра унок цільови  пільгови  

дер авни  кредитів  за 

кошти  ізични  та а о 

юридични  осі   

не пізніше 20 вересня 

2020 року 

не пізніше  0 

листопада 2020 року 

(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 
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(зі змінами внесеними, відповідно до Наказу НУ «ОЮА» № 1047-21 від 25 

червня 2020 р.) 

 

7. Для вступу на навчання для здо уття ступеня  акалавра для осі   які 

здо ули раніше таки  сами  а о вищи  ступінь (рівень) вищої освіти за іншою 

спеціальністю а о здо увають  ого не менше одного року та виконують у 

повному о сязі індивідуальни  навчальни  план строки при ому заяв та 

документів  конкурсного від ору та зара ування на навчання мо уть окремо 

встановлюватись  ри мальною комісі ю  ніверситету у ме а  строків  

перед ачени   мовами при ому. 

 . Ре страція вступників для складання  диного вступного іспиту та 

 диного  а ового вступного випро ування  порядок ї  організації та 

проведення зді снюються відповідно до  орядку організації та проведення 

вступни  випро увань  що проводяться з використанням організаці но-

те нологічни  процесів зді снення зовнішнього незале ного оцінювання для 

вступу на други  (магістерськи ) рівень вищої освіти  затверд еного наказом 

 іністерства освіти та науки  країни від 0  квітня 2019 року №   1  

заре строваного в  іністерстві юстиції  країни 26 квітня 2019 року за № 

446/33417. 

Тестові завдання  диного вступного іспиту з іноземни  мов укладаються 

відповідно до програми  диного вступного іспиту з іноземни  мов для вступу на 

навчання для здо уття ступеня магістра на основі здо утого ступеня вищої 

освіти (освітньо-квалі ікаці ного рівня спеціаліста). 

Тестові завдання першого  локу  диного  а ового вступного 

випро ування (Тест загальної навчальної правничої компетенції) укладаються 

відповідно до програми вступни  випро увань під час вступу на основі ступеня 

 акалавра на навчання для здо уття ступеня магістра за спеціальністю 0 1 

“ раво” з використанням організаці но-те нічни  процесів зді снення 

зовнішнього незале ного оцінювання. 

Тестові завдання другого  локу  диного  а ового вступного випро ування 

( раво) укладаються відповідно до програми другого  локу  диного  а ового 

вступного випро ування – тесту з восьми  азови  правничи  дисциплін. 

9. Для вступу на навчання для здо уття ступеня  акалавра за заочною 

 ормою навчання для осі   які здо ули рівень вищої освіти за іншим напрямом 

підготовки (спеціальністю) при ом заяв та документів організову ться в 2 

етапи: 

1 етап: 

при ом заяв та документів  перед ачени  цими  равилами  уде 

зді снюватись з 01.07.2020 року по 2 .0 .2020 року; 

спів есіди проводяться протягом 26.0 .2020 року. 

2 етап: 

при ом заяв та документів  перед ачени  цими  равилами  уде 

зді снюватись з 26.0 .2020 року по 2 .09.2020 року; 

спів есіди проводяться протягом 2 .09.2020 року. 
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VІ. Порядок прийому  аяв та документів для участі у конкурсному 

відборі 

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:  

тільки в електронні   ормі, крім визначени   мовами при ому випадків. 

тільки у паперові   ормі: 

- для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника 

 оча   одного із серти ікатів ЗНО 201 -2020 років з англі ської   ранцузької  

німецької  іспанської мов  2017-2020 років – з інши  предметів)  спів есідою 

а о квотою-2 відповідно до ци   мов;  

- для реалізації права на повторне  езоплатне здо уття освіти за  юд етні 

кошти відповідно до ци   равил та  мов при ому;  

- для реалізації права на першочергове зара ування відповідно до ци  

 равил;  

- за за наявності роз і носте  в дани  вступника в ЄДЕ О (прізвище  ім'я  

по  атькові  дата народ ення  стать  громадянство тощо) і у відповідному 

документі про здо уття повної загальної середньої освіти та у серти ікаті 

зовнішнього незале ного оцінювання;  

- у разі подання іноземного документа про освіту;  

- у разі подання документів іноземцями та осо ами  ез громадянства; 

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

запровад ення  отополімерни  те нологі  ї  виготовлення; 

- у разі подання заяви після завершення строків ро оти електронни  

ка інетів; 

- для реалізації права на нара ування додаткови   алів  перед ачени  цими 

 равилами та  мовами; 

- у разі немо ливості заре струвати електронни  ка інет а о подати заяву в 

електронні   ормі з інши  причин  що підтверд ено довідкою при мальної 

комісії  ніверситету. 

Вступники  що зазначені в а заці   цього пункту  мо уть подавати заяви в 

електронні   ормі з наступним поданням документів  що підтверд ують право 

на вступ за спів есідою а о квотою-2  які мають  ути подані в строки при ому 

заяв  відповідно до ци   равил та  мов. 

Для реалізації права на вступ за результатами вступни  іспитів з 

конкурсни  предметів у закладі вищої освіти та а о квотою-1 (за умови 

наявності  оча   одного серти ікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в 

електронні   ормі осо исто пода  підтвердні документи до при мальної комісії 

одного із о рани  закладів вищої освіти. 

Вступники мо уть подати до п’яти заяв на місця дер авного та 

регіонального замовлення в  іксовани  (закрити ) та відкрити  конкурсни  

пропозиція .  одання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на 

місця за кошти  ізични  та а о юридични  осі  не о ме у ться.  
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(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 

2. Вступники для здо уття ступеня магістра за всіма спеціальностями (крім 

спеціальносте  галузе  знань 01 «Освіта  едагогіка»  20 «Аграрні науки та 

продовольство»  2  «Во нні науки  національна  езпека   езпека дер авного 

кордону» та спеціальності 02  « узичне мистецтво»)  а тако  за усіма 

мі дисциплінарними освітньо-науковими програмами на основі здо утого 

ступеня вищої освіти а о освітньо-квалі ікаці ного рівня спеціаліста подають 

заяви: 

- тільки в електронні   ормі  крім визначени  в ци   равила  та  мова  

при ому; 

- тільки у паперові   ормі: 

- для реалізації права на вступ за результатами вступни  іспитів 

з конкурсни  предметів в  ніверситеті та а о за квотою для 

іноземців відповідно до ци   равил та  мов при ому; 

- для реалізації права на повторне  езоплатне здо уття освіти за 

 юд етні кошти відповідно до ци   равил та  мов; 

- для реалізації права на першочергове зара ування відповідно 

до ци   равил та  мов; 

- за наявності роз і носте  в дани  вступника в ЄДЕ О 

(прізвище  ім’я  по  атькові  дата народ ення  стать  

громадянство  тощо) і у відповідному документі про здо уття 

ступеня (освітньо-квалі ікаці ного рівня) вищої освіти  на  азі 

якого від ува ться вступ; 

- у разі подання іноземного документа про освіту; 

- у разі подання заяви іноземцями та осо ами  ез громадянства  

які пості но про ивають в  країні; 

- у разі подання документа про здо уття ступеня (освітньо-

квалі ікаці ного рівня) вищої освіти  на  азі якого від ува ться 

вступ  ін ормація про яки  відсутня в ЄДЕ О; 

- у разі подання заяви після завершення строків ро оти 

електронни  ка інетів; 

- у разі немо ливості заре струвати електронни  ка інет а о 

подати заяву в електронні   ормі з інши  причин  що 

підтверд ено довідкою при мальної комісії  ніверситету. 

 

Вступники мо уть подати до п’яти заяв на місця дер авного та 

регіонального замовлення.  одання заяви на конкурсні пропозиції для 

участі в конкурсі на місця за кошти  ізични  та а о юридични  осі  не 

о ме у ться. 

(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 
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 . Інші категорії вступників  крім зазначени  у пункта  1-2 цього розділу  

подають заяви тільки в паперові   ормі. 

 . Заява в електронні   ормі пода ться вступником шля ом заповнення 

електронної  орми в ре имі он-ла н та розгляда ться при мальною комісі ю 

 ніверситету згідно з  орядком подання та розгляду заяв в електронні   ормі 

на участь у конкурсному від орі до закладів вищої освіти  країни в 2020 році. 

В  ніверситеті створю ться консультаці ни  центр при при мальні   

комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронні   ормі. 

Вступники мо уть звернутися до консультаці ного центру  ніверситету з 

метою створення електронного ка інету  внесення заяв в електронні   ормі, 

заванта ення додатка до документа про повну загальну середню освіту  довідки 

про ре страцію місця про ивання (у разі нео  ідності)  згідно з додатком 1  

 равил ре страції місця про ивання та  орядку передачі органами ре страції 

ін ормації до Єдиного дер авного демогра ічного ре стру  затверд еного 

постановою Ка інету  іністрів  країни від 02  ерезня 2016 року № 207.  

5. Заяву в паперові   ормі вступник пода  осо исто до при мальної комісії 

 ніверситету. Відомості ко ної заяви в паперовому вигляді ре струються 

уповнова еною осо ою при мальної комісії в Єдині   азі в день при няття 

заяви. 

6.   заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (предметної спеціальності  спеціалізації  освітньої програми) та 

 орми здо уття освіти. 

 ід час подання заяв на відкриті та  іксовані (закриті) конкурсні 

пропозиції вступники о ов'язково зазначають один з таки  варіантів:  

  ретендую на участь у конкурсі на місце дер авного а о регіонального 

замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти  ізични  та а о юридични  

осі  у разі неотримання рекомендації за ці ю конкурсною пропозиці ю за кошти 

дер авного а о регіонального  юд ету (за дер авним а о регіональним 

замовленням) ; 

  ретендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти  ізични  

та а о юридични  осі   повідомлени  про немо ливість переведення в ме а  

вступної кампанії на місця дер авного а о регіонального замовлення . 

 ід час подання заяв на не юд етну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь у конкурсі виключно за кошти  ізични  та а о 

юридични  осі  і поперед аються про немо ливість переведення в ме а  

вступної кампанії на місця дер авного а о регіонального замовлення. 

Вступники для здо уття освітнього ступеня  акалавра та молодшого 

 акалавра на основі повної загальної середньої освіти та вступники для здо уття 

ступеня магістра на основі ступеня  акалавра  магістра (освітньо-

квалі ікаці ного рівня спеціаліста) за спеціальностями 0 1 « раво» та 29  

« і народне право»  що претендують на місця дер авного а о регіонального 

замовлення за денною а о заочною  ормою навчання  у ко ні  заяві зазначають 

її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означа  на вищу 
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пріоритетність. Зазначена вступником пріоритетність заяв не мо е  ути 

змінена.  

Для участі у конкурсі для вступу за різними  ормами навчання вступники 

подають окремі заяви.  

7.  ід час подання заяви в паперові   ормі вступник пред’явля  осо исто 

оригінали:  

- документа (одного з документів)  що посвідчу  осо у  перед аченого 

Законом  країни “ ро Єдини  дер авни  демогра ічни  ре стр та документи  

що підтверд ують громадянство  посвідчують осо у чи її спеціальни  статус”; 

- ві ськово-о лікового документа для ві ськовозо ов'язани  (крім випадків  

перед ачени  законодавством);  

- документа дер авного зразка про раніше здо ути  освітні  ступінь 

(освітньо-квалі ікаці ни  рівень)  на основі якого зді сню ться вступ  і додаток 

до нього а о документ  що посвідчу  здо уття вступником ступеня за іншою 

спеціальністю не менше одного року (для осі   які здо увають таки  сами  а о 

вищи  ступінь (рівень) вищої освіти не менше одного року та виконують у 

повному о сязі індивідуальни  навчальни  план); 

- серти іката (серти ікатів) зовнішнього незале ного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти) а о екзаменаці ного 

листка  диного  а ового вступного випро ування   диного вступного іспиту (у 

визначени  цими  равилами випадка );  

- документів  які підтверд ують право вступника на зара ування за 

спів есідою  на участь у конкурсі за результатами вступни  іспитів та а о 

квотою-1  квотою-2 а о квотою-  на основі повної загальної середньої освіти  на 

участь у конкурсі за іспитами при вступі для здо уття ступеня магістра на 

основі ступеня  акалавра  магістра (освітньо-квалі ікаці ного рівня 

спеціаліста) замість  диного вступного іспиту з іноземної мови та а о  диного 

 а ового вступного випро ування (за наявності). 

Вступники  які про ивають на тимчасово окуповані  території  країни а о 

переселилися з неї після 01 січня 2019 року  а тако  вступники  які про ивають 

на територія   де органи дер авної влади тимчасово не зді снюють свої 

повнова ення  подають документи з ура уванням осо ливосте   перед ачени  

наказами №  60  № 697 відповідно. 

Якщо з о ’ ктивни  причин документ про здо ути  освітні  ступінь 

(освітньо-квалі ікаці ни  рівень) відсутні   мо е подаватись довідка 

дер авного підпри мства «Ін оресурс» а о виписка з Ре стру документів про 

освіту Єдиної дер авної  ази з питань освіти про  ого здо уття  у тому числі 

 ез подання додатка до документа про здо ути  освітні  (освітньо-

квалі ікаці ни ) рівень. 

(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 

 

 . До заяви  поданої в паперові   ормі  вступник дода : 
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- копію документа (одного з документів)  що посвідчу  осо у  

перед аченого Законом  країни « ро Єдини  дер авни  демогра ічни  ре стр 

та документи  що підтверд ують громадянство  країни  посвідчують осо у чи її 

спеціальни  статус»; 

- копію ві ськово-о лікового документа - для ві ськовозо ов’язани  (крім 

випадків  перед ачени  законодавством); 

- копію документа дер авного зразка про раніше здо ути  освітні  

(освітньо-квалі ікаці ни ) рівень  на основі якого зді сню ться вступ  і копію 

додатка до нього; 

- копію серти іката (серти ікатів) зовнішнього незале ного оцінювання 

(для вступників на основі повної загальної середньої освіти)  серти іката 

зовнішнього незале ного оцінювання з української мови і літератури (для 

вступників для здо уття ступеня  акалавра галузі знань 07 « правління та 

адміністрування» на основі освітньо-квалі ікаці ного рівня молодшого 

спеціаліста) а о екзаменаці ного листка  диного  а ового вступного 

випро ування    диного вступного іспиту (у визначени   мовами випадка ); 

- чотири кольорові  отокартки розміром  x  см. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано 

осо ливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції  установлені 

законодавством  у строки  визначені для при ому документів. 

Для участі у вступному іспиті  творчому конкурсі на місця дер авного та 

регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти  крім 

заяви на участь у творчому конкурсі (в електронному а о паперовому вигляді за 

 ормою  що зна одиться на о іці ному ве -са ті  ри мальної комісії)  

вступники подають копію документа  що посвідчу  осо у;  отокартку розміром 

    см; копію документа про повну загальну середню освіту а о довідку 

закладу освіти про завершення її здо уття до 10 липня, копію документа  що 

підтверд у  право вступника на участь у вступному іспиті.  одання 

вступниками інши  документів для участі у вступному іспиті  творчому 

конкурсі не   о ов’язковим. 

Вступники  які про одять вступні іспити  творчі конкурси  допускаються 

до участі в ни  за наявності оригіналу документа  що посвідчу  осо у  та 

екзаменаці ного листка з  отокарткою. 

(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 

 

9. Копії документів  що засвідчують підстави для отримання спеціальни  

умов для зара ування за спів есідою  на участь у конкурсі за результатами 

вступни  іспитів та а о квотою-1  квотою-2 на основі повної загальної середньої 

освіти  спеціальни  умов для участі в конкурсі за результатами вступни  іспитів 

при вступі на здо уття ступеня магістра на основі здо утого ступеня  акалавра  

магістра (освітньо-квалі ікаці ного рівня спеціаліста) за спеціальностями 0 1 

« раво» та 29  « і народне право» подаються вступником осо исто при 

поданні документів у паперові   ормі у визначені цими  равилами терміни. Не 
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подані сво часно документи  що засвідчують підстави для отримання 

спеціальни  умов на зара ування за спів есідою  на участь у конкурсі за 

результатами вступни  іспитів та а о квотою-1  квотою-2 на основі повної 

загальної середньої освіти  унемо ливлюють ї  реалізацію.  

10. Копії документів  що засвідчують підстави для отримання спеціальни  

умов осо ою  яка зара ована на навчання за кошти  ізични  та а о юридични  

осі  для здо уття освітнього ступеня молодшого  акалавра   акалавра на основі 

повної загальної середньої освіти  на переведення на вакантні місця дер авного 

замовлення та за ра унок цільови  пільгови  дер авни  кредитів вступник 

пода  осо исто одночасно з виконанням вимог для зара ування на місця за 

кошти  ізични  та а о юридични  осі   але не пі ніше 11 вересня. Не подані 

сво часно документи  що засвідчують підстави для отримання спеціальни  умов 

на переведення на вакантні місця дер авного замовлення та за ра унок цільови  

пільгови  дер авни  кредитів  унемо ливлюють ї  реалізацію. 

(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 

 

11.  сі копії документів засвідчу  за оригіналами при мальна (від іркова) 

комісія  ніверситету. Копії документа  що посвідчу  осо у  ві ськового квитка 

(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів  ез 

пред’явлення оригіналів не при маються. 

12.  ри мальна комісія зді сню  перевірку підстав для отримання 

спеціальни  умов для зара ування за спів есідою  на участь у конкурсі за 

результатами вступни  іспитів та а о квотою-1  квотою-2 на основі повної 

загальної середньої освіти  спеціальни  умов для участі в конкурсі за 

результатами вступни  іспитів під час вступу на здо уття ступеня магістра на 

основі здо утого ступеня  акалавра  магістра (освітньо-квалі ікаці ного рівня 

спеціаліста) за спеціальностями 0 1 « раво» та 29  « і народне право» та 

спеціальни  умов для осі   які зара овані на навчання за кошти  ізични  та а о 

юридични  осі  для здо уття освітнього ступеня  акалавра на основі повної 

загальної середньої освіти  на переведення на вакантні місця дер авного 

замовлення та за ра унок цільови  пільгови  дер авни  кредитів.  

 ри мальна комісія зді сню  перевірку середнього  ала документа про 

освіту  поданого в паперові   ормі (о числю  в разі відсутності)  затверд у  

 ого своїм рішенням і вносить ін ормацію про середні   ал документа про 

освіту до Єдиної  ази.   разі подання вступником заяви в електронні   ормі 

при мальна комісія зді сню  перевірку середнього  ала документа про освіту 

на підставі  ого сканованої копії ( отокопії). 

1 .  ри мальна комісія розгляда  заяви та документи вступників і при ма  

рішення про допуск до участі в конкурсному від орі для вступу на навчання до 

 ніверситету протягом трьох робочих днів з дати ре страції заяви в Єдині  

 азі а о отримання результатів вступни  випро увань  але не пі ніше 

наступного дня після  авершення прийому документів. Оприлюднення 
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поточни  ре тингови  списків вступників зді сню ться на о іці ному ве -са ті 

при мальної комісії  ніверситету на підставі дани   внесени  до ЄДЕ О. 

1 . Факт озна омлення вступника з  равилами при ому  наявною 

ліцензі ю і серти ікатом про акредитацію відповідної освітньої програми 

(напряму підготовки  спеціальності)  а тако   акт наявності відсутності підстав 

для участі у конкурсі за результатами вступни  іспитів  зара ування за 

спів есідою  зара ування за квотою-1  квотою-2  квотою-   квотою-   іксуються 

в заяві вступника та підтверд уються  ого осо истим підписом під час подання 

заяви у паперові   ормі. 

  разі подання документів на неакредитовані освітні програми 

(спеціальності)  вступники осо исто підписують окреми  документ щодо 

поін ормованості про відсутність акредитації та озна омлення з частиною 

шостою статті 7 Закону  країни “ ро вищу освіту”. 

Вступник ма  право до дати закінчення подання електронни  заяв 

скасувати у власному електронному ка інеті подану ним раніше заяву  

заре стровану та допущену до конкурсу у заклада  вищої освіти   ез права 

подання нової заяви з такою   пріоритетністю. 

 аперова заява  заре стрована в Єдині   азі  мо е  ути скасована закладом 

вищої освіти на підставі рішення при мальної комісії до дати закінчення 

при ому документів на навчання для заяв у паперові   ормі за умови 

допущення те нічної помилки під час внесення відповідни  дани  до Єдиної 

 ази  що підтверд у ться актом про допущену те нічну помилку  

с ормованими в Єдині   азі. Скасована заява вва а ться неподаною  а  акт 

такого подання анулю ться в Єдині   азі. 

Електронна заява  заре стрована в Єдині   азі  мо е  ути скасована 

Те нічним адміністратором Єдиної  ази на підставі рішення Розпорядника 

Єдиної  ази не пізніше як за день до закінчення подання електронни  заяв для 

електронни  заяв за умови виявлення те нічної помилки під час внесення 

відповідни  дани  до Єдиної  ази. Скасована заява вва а ться неподаною  а 

 акт такого подання анулю ться в Єдині   азі. 

Те нічни  адміністратор засо ами мо ільного зв’язку а о електронного 

зв’язку повідомля  вступникові про скасування заяви в день її скасування  після 

чого вступник мо е подати нову заяву з такою самою пріорітетністю. 

15.  ід час при няття на навчання осі   які подають документ про здо ути  

за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ)  о ов’язковою   

процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа  що 

зді сню ться відповідно до наказу  іністерства освіти і науки  країни від 0  

травня 201  року №  0  «Деякі питання визнання в  країні іноземни  

документів про освіту»  заре строваного в  іністерстві юстиції  країни 27 

травня 201  року за № 61  270 9. 

16.  ід час при няття на навчання осі   які подають документ про вищу 

ду овну освіту  видани  закладом вищої ду овної освіти  о ов’язковим   

подання Свідоцтва про дер авне визнання документа про вищу ду овну освіту 
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а о рішення вченої ради  ніверситету щодо визнання зазначеного документа у 

встановленому законодавством порядку. 

17.  ід час подання заяв та документів для здо уття ступеня молодшого 

 акалавра   акалавра на основі освітньо-квалі ікаці ного рівня молодшого 

спеціаліста мо уть при матися як документи про освітньо-квалі ікаці ни  

рівень молодшого спеціаліста  що виготовлені відповідно до постанови Ка інету 

 іністрів  країни від  1  ерезня 201  року № 19  « ро документи про вищу 

освіту (наукові ступені) дер авного зразка»  так і документи про освітньо-

квалі ікаці ни  рівень молодшого спеціаліста  що виготовлені згідно з 

постановою від 22 липня 201  року № 6   « ро документи про загальну 

середню та про есі но-те нічну освіту дер авного зразка і додатки до ни ». 
 

 

VІІ. Конкурсний відбір, його органі а ія та проведення 

1. Конкурсни  від ір для здо уття ступенів вищої освіти зді сню ться за 

результатами вступни  випро увань:  

1.1. Для вступу на перши  курс на навчання для здо уття ступеня 

молодшого  акалавра   акалавра на основі повної загальної середньої освіти - у 

 ормі зовнішнього незале ного оцінювання  творчи  заліків  творчи  

конкурсів  вступни  іспитів а о спів есіди в перед ачени  цими  равилами 

випадка .   2020 році при маються серти ікати зовнішнього незале ного 

оцінювання 2017  201   2019 та 2020 років  крім оцінок з англі ської  

 ранцузької  німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсни  предмет 

встановлено іноземну мову  вступник ма  право подавати оцінку із серти ікатів 

201 -2020 років з одні ї з іноземни  мов (англі ська  німецька   ранцузька а о 

іспанська) на власни  розсуд; 

Для вступу на перши  курс на навчання для здо уття ступеня молодшого 

бакалавра зара овуються  али серти ікатів зовнішнього незале ного 

оцінювання з наступни  конкурсни  предметів: 

 

спеціальність 081 “Право” Невід’ємний 

ваговий 

коефіцієнт 

1.  країнська мова та література 0,6 

2. Історія  країни  іноземна мова  математика а о 

геогра ія 

0,3 

 . Середні   ал документа про освіту 0,1 

спеціальність 053 “Психологія” Невід’ємний 

ваговий 

коефіцієнт 

1.  країнська мова та література 0,6 

2.  атематика а о  іологія  а о іноземна мова 0,3 

 . Середні   ал документа про освіту 0,1 

спеціальність 121 “ Інженерія програмного Невід’ємний 
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забезпечення” ваговий 

коефіцієнт 

1.  країнська мова та література 0,6 

2.  атематика а о  ізика  а о іноземна мова 0,3 

 . Середні   ал документа про освіту 0,1 

спеціальність 061 «Журналістика» Невід’ємний 

ваговий 

коефіцієнт 

1.  країнська мова та література 0,6 

2. Історія  країни а о математика  а о іноземна мова 0,3 

 . Середні   ал документа про освіту 0,1 

 

 

Для вступу на перши  курс на навчання для здо уття ступеня бакалавра 

зара овуються  али серти ікатів зовнішнього незале ного оцінювання з 

наступни  конкурсни  предметів: 

 

На ва конкурсних 

предметів на 

б джетну 

конкурсну 

пропо и і  

На ва конкурсних предметів на 

неб джетну конкурсну пропо и і  

Невід’єм

ний 

ваговий 

коефіціє

нт 

спеціальність 081 “Право”  

1.  країнська мова 

та література 

1.  країнська мова та література 0,35 

2. Історія  країни 2. Історія  країни 0,35 

 .  атематика а о 

Іноземна мова 

 . Геогра ія а о Іноземна мова 0,2 

 . Середні   ал документа про освіту 0,1 

спеціальність 293 “Міжнародне право”  

1.  країнська мова 

та література 

1.  країнська мова та література 0,35 

2. Іноземна мова 2. Історія  країни 0,35 

 . Історія  країни 

а о  атематика 

 . Геогра ія а о Іноземна мова 0,2 

 . Середні   ал документа про освіту 0,1 

спеціальність 035 “Філологія”  

1.  країнська мова 

та література 

1.  країнська мова 

та література 

1.  країнська мова 

та література 

0,35 

2. Іноземна мова 2. Історія  країни 2.  атематика 0,35 

 . Історія  країни 

а о Геогра ія 

 . Іноземна мова 

а о  атематика 

 

 . Історія  країни 

а о Іноземна мова 

0,2 
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 . Середні   ал документа про освіту 0,1 

спеціальність 052 “Політологія”  

1.  країнська мова 

та література 

1.  країнська мова та література 0,35 

2. Історія  країни 2. Історія  країни 0,35 

3.  атематика а о 

Іноземна мова 

 . Геогра ія а о Іноземна мова 0,2 

 . Середні   ал документа про освіту 0,1 

спеціальність 053 “Психологія”  

1.  країнська мова 

та література 

1.  країнська мова та література 0,35 

2.  атематика 2. Історія  країни 0,35 

3.  іологія а о 

Іноземна мова 

 . Геогра ія а о Іноземна мова 0,2 

 . Середні   ал документа про освіту 0,1 

спеціальність 054 “Соціологія”  

1.  країнська мова 

та література 

1.  країнська мова та література 0,35 

2.  атематика 2. Історія  країни 0,35 

3. Історія  країни 

а о Іноземна мова 

 . Геогра ія а о Іноземна мова 0,2 

 . Середні   ал документа про освіту 0,1 

спеціальність 061 “Журналістика”  

1.  країнська мова 

та література 

1.  країнська мова та література 0,35 

2. Історія  країни 2. Іноземна мова 0,35 

 .  атематика а о 

Іноземна мова 

 . Історія  країни а о Геогра ія 0,2 

 . Середні   ал документа про освіту 0,1 

спеціальність 073 “Менеджмент”  

1.  країнська мова 

та література 

1.  країнська мова та література 0,35 

2.  атематика 2.  атематика 0,35 

 . Іноземна мова а о 

Геогра ія 

 . Геогра ія а о Історія  країни 0,2 

 . Середні   ал документа про освіту 0,1 

спеціальність 121 “ Інженерія програмного забезпечення” 

спеціальність 122 “Комп’ютерні науки” 

спеціальність 125 “Кібербезпека” 

 

1.  країнська мова 

та література 

1.  країнська мова та література 0,35 

2.  атематика 2.  атематика 0,35 

 . Фізика а о  . Історія  країни а о Геогра ія 0,2 
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Іноземна мова 

 . Середні   ал документа про освіту 0,1 

 

1.2. Для вступу на навчання для здо уття ступеня магістра на основі 

здо утого ступеня (освітньо-квалі ікаці ного рівня) вищої освіти для вступу за 

спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» зара овуються:  

- результати  диного вступного іспиту з іноземної мови у  ормі тесту з 

іноземної мови (англі ська  німецька   ранцузька а о іспанська) 

складеного у рік вступу; 

- результати  диного  а ового вступного випро ування з права та загальни  

навчальни  правничи  компетентносте   складовими якого   тест з права 

та тест загальної навчальної правничої компетентності складеного у рік 

вступу. 

1. . Для вступу на навчання для здо уття ступеня магістра на основі 

здо утого ступеня (освітньо-квалі ікаці ного рівня) вищої освіти за 

спеціальностями зара овуються: 

- результати  диного вступного іспиту з іноземної мови у  ормі тесту з 

іноземної мови (англі ська  німецька   ранцузька а о іспанська) а о 

вступного випро ування з іноземної мови (у випадка   перед ачени  

цими  равилами)  складеного у рік вступу); 

- результати  а ового вступного випро ування складеного у рік вступу. 

(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 

Для вступу на навчання для здо уття ступеня магістра за кошти  ізични  

та а о юридични  осі  крім спе іальностей 081 “Право” 293 “Міжнародне 

право” на основі ступеня магістра (освітньо-квалі ікаці ного рівня спеціаліста) 

Єдини  вступни  іспит з іноземної мови мо е  ути замінени  на вступни  

іспит з іноземної мови в  ніверситеті. 

1. . Для вступу на навчання для здо уття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфіка ійного рівня молодшого спе іаліста у  ормі: 

- зовнішнього незале ного оцінювання з української мови і літератури; 

-  а ового вступного випро ування; 

 

та для спеціальності 073 «Менеджмент»: 

- зовнішнього незале ного оцінювання з української мови і літератури; 

- зовнішнього незале ного оцінювання з математики (математики а о 

історії  країни для не юд етни  конкурсни  пропозиці ); 

-  а ового вступного випро ування. 

  2020 році при маються серти ікати зовнішнього незале ного 

оцінювання з української мови та літератури 2017-2020 років. 

1.5. В інши  випадка  вступ на навчання зді сню ться у  орма   

встановлени  цими  равилами.  

2. Конкурсни  від ір проводиться на основі конкурсного  ала  яки  

розра ову ться відповідно до  мов та ци   равил при ому.  
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 . Осо а мо е вступити до  ніверситету для здо уття ступеня магістра на 

основі ступеня  акалавра чи магістра  здо ути  за іншою спеціальністю  у 

випадка   перед ачени  цими  равилами та за умови успішного про од ення 

вступни  випро увань з ура уванням середнього  ала документа про вищу 

освіту  акалавра чи магістра. 

(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 

 . Для конкурсного від ору осі   які вступають на навчання для здо уття 

ступеня доктора  ілосо ії  зара овуються  али вступни  іспитів із 

спеціальності та іноземної мови  а тако  результати інши   орм вступни  

випро увань (іспитів  спів есід  презентаці  дослідницьки  пропозиці  чи 

досягнень)  перед ачени  цими  равилами при ому та додатками до ни .  

Вступник  яки  підтвердив сві  рівень знання англі ської мови ді сним 

серти ікатом тестів TOEFL а о Internationa  Eng ish Language Testing System 

а о серти ікатом  am ridge Eng ish Language  ssessment (не ни че рівня  2 

Загально вропе ськи  рекомендаці  з мовної освіти а о аналогічного рівня); 

німецької мови – ді сним серти ікатом Test aF (не ни че рівня  2 

Загально вропе ськи  рекомендаці  з мовної освіти а о аналогічного рівня); 

 ранцузької мови – ді сним серти ікатом тесту  ELF а о   LF (не ни че 

рівня  2 Загально вропе ськи  рекомендаці  з мовної освіти а о аналогічного 

рівня)  звільня ться від складання вступного іспиту з іноземної мови.  ід час 

визначення результатів конкурсу зазначені серти ікати прирівнюються до 

результатів вступного іспиту з іноземної мови з на вищим  алом. 

Відповідно до ци   равил  осо ам  які вступають до аспірантури 

(ад'юнктури) з іншої галузі знань (спеціальності)  ні  та  яка зазначена в ї  

дипломі магістра (спеціаліста)  мо уть  ути призначені додаткові вступні 

випро ування. 

 .  ніверситет при ма  на навчання для здо уття ступеня  акалавра (за 

спеціальністю 0 1 « раво») на перши  курс денної  орми навчання (зі 

скороченим строком навчання - 2 роки) осі   які здо ули ОКР молодшого 

спеціаліста за навчальним планом  ніверситету  та отримали відповідни  

диплом молодшого спеціаліста. 

 ніверситет при ма  на навчання для здо уття ступеня  акалавра (за 

спеціальностями 121 “Ін енерія програмного за езпечення”  122 “Комп’ютерні 

науки” та 12  “Кі ер езпека) на перши  курс денної  орми навчання (зі 

скороченим строком навчання - 2 роки) осі   які здо ули ОКР молодшого 

спеціаліста за навчальним планом погод еним з навчальним планом 

 ніверситету  та отримали відповідни  диплом молодшого спеціаліста. 

6.  ніверситет при ма  на навчання для здо уття ступеня  акалавра на 

перши  курс заочної  орми навчання (зі скороченим строком навчання - 2 роки) 

осі   які здо ули ОКР молодшого спеціаліста за навчальним планом 

 ніверситету  та отримали відповідни  диплом молодшого спеціаліста. 

 ніверситет при ма  на навчання для здо уття ступеня  акалавра (за 

спеціальностями 121 “Ін енерія програмного за езпечення”  122 “Комп’ютерні 
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науки” та 12  “Кі ер езпека) на перши  курс заочної  орми навчання (зі 

скороченим строком навчання - 2 роки) осі   які здо ули ОКР молодшого 

спеціаліста за навчальним планом погод еним з навчальним планом 

 ніверситету  та отримали відповідни  диплом молодшого спеціаліста. 

7.  ніверситет при ма  на навчання для здо уття ступеня  акалавра на 

перши  курс денної  орми навчання (зі скороченим строком навчання –   роки) 

осі   які здо ули ОКР молодшого спеціаліста та отримали відповідни  диплом 

молодшого спеціаліста. 

8.  ніверситет при ма  на навчання для здо уття ступеня  акалавра на 

перши  курс заочної  орми навчання (зі скороченим строком навчання – 3 

роки) осі   які здо ули ОКР молодшого спеціаліста та отримали відповідни  

диплом молодшого спеціаліста. 

9.  ніверситет при ма  на навчання для здо уття ступеня  акалавра на 

перши  курс денної  орми навчання (зі скороченим строком навчання –   роки) 

та заочної  орми навчання (зі скороченим терміном навчання –   роки) осі   які 

здо ули ОКР молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю. 

10.  ніверситет при ма  на навчання осі   які не менше одного року 

здо увають ступінь  акалавра а о магістра та виконують у повному о сязі 

навчальни  план для здо уття ступеня  акалавра за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки) на други  курс в  ніверситеті в ме а  вакантни  місць 

ліцензованого о сягу. Фінансування навчання зді сню ться за ра унок коштів 

юридични  та  ізични  осі . 

11. ніверситет зді сню  при ом на треті  (на четверти  – за навчальним 

планом інтенсивної підготовки) курс заочної  орми навчання (з нормативним 

терміном навчання на вакантні місця) осі   які здо ули освітні  ступінь 

 акалавра  освітньо-квалі ікаці ни  рівень спеціаліста а о освітні  ступінь 

магістра за неспорідненими спеціальностями (напрямами підготовки)  з 

ура уванням середнього  алу диплома про попередню освіту на визначену 

кількість місць для здо уття освітнього ступеня  акалавра. 

12. Осо а мо е вступити до  ніверситету для здо уття ступеня магістра на 

основі ступеня  акалавра з іншої спеціальності. Фінансування навчання за 

дер авні кошти зді сню ться в ме а  нормативного строку навчання.  

1 . На навчання для здо уття ступеня магістра за спеціальністю 2 1 

« у лічне управління та адміністрування» в Центрі підготовки магістрів 

пу лічної слу  и та про есі ни  суддів при маються осо и  які здо ули 

освітні  ступінь  акалавра (освітньо-квалі ікаці ни  рівень спеціаліста) за 

 удь-якими спеціальностями та напрямами підготовки. Для вступу складаються 

 дини  вступни  іспит  вступні випро ування з основ дер ави і права  основ 

економіки та спів есіди з питань  що стосуються дер авного управління. 

 ніверситет зді сню  при ом на навчання за спеціальністю 2 1 « у лічне 

управління та адміністрування» осі   які направляються органом дер авної 

влади чи органом місцевого самоврядування  на конкурсні  основі  крім ти   що 

зазначені у пункті 11  орядку при ому на навчання за освітньо-про есі ною 
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програмою підготовки магістрів за спеціальністю « у лічне управління та 

адміністрування» галузі знань « у лічне управління та адміністрування». 

На навчання за дер авним замовленням при маються дер авні слу  овці 

та посадові осо и місцевого самоврядування  які здо ули ступінь вищої освіти 

магістра (спеціаліста) чи  акалавра  працюють в органа  дер авної влади чи 

органа  місцевого самоврядування  мають ста  дер авної слу  и а о слу  и в 

органа  місцевого самоврядування не менше як один рік  не досягли на момент 

подання документів: за денною  ормою –    років; за заочною (дистанці ною) 

 ормою –    років. На навчання за дер авним замовленням поза конкурсом 

при маються у ме а    відсотків плану при ому за ко ною  ормою навчання 

осо и  які відповідають вимогам  визначеним пунктом 10  орядку при ому на 

навчання до магістратури дер авної слу  и  та стали перемо цями і 

лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращи  дер авни  

слу  овець». Осо и  які успішно склали вступні випро ування  але не про шли 

за конкурсом  при маються на навчання за кошти  ізични  а о юридични  осі .  

На навчання за дер авним замовленням не при маються слу  овці та 

посадові осо и місцевого самоврядування  які раніше навчалися за дер авним 

замовленням і здо ули ступінь вищої освіти магістра (спеціаліста) за 

спеціальностями галузі знань «Дер авне управління» а о за спеціальністю 

« у лічне управління та адміністрування» галузі знань « у лічне управління 

та адміністрування»  та осо и  щодо яки  існують встановлені о ме ення  

пов'язані з при няттям на дер авну слу  у  слу  у в органа  місцевого 

самоврядування і пере уванням на ні . 

1 . Рішенням при мальної комісії поло ення пункту 1  цього розділу мо е 

 ути поширене   на інші навчальні підрозділи  ніверситету. 

1 . Конкурсни   ал (К ) розра ову ться:  

1) для вступу на перший курс для  добуття ступеня бакалавра на основі 

повної  агальної середньої освіти за такою  ормулою:  

К  = К1 *  1 + К2 *  2 + К  *    + К  * А; 

де К = невід’ мні вагові кое іці нти  що встановлюються відповідно до 

 равил при ому. 

для вступу на перший курс для  добуття ступеня молодшого бакалавра 

на основі повної  агальної середньої освіти за такою  ормулою: 

К  = К1 *  1 + К  *    + К  * А  

де К = невід’ мні вагові кое іці нти  що встановлюються відповідно до 

 равил при ому. 

де  1   2 - оцінки зовнішнього незале ного оцінювання а о вступни  

іспитів з першого та другого предметів;  

   - оцінка зовнішнього незале ного оцінювання  вступного іспиту з 

третього предмета а о творчого конкурсу;  

А - середні   ал документа про повну загальну середню освіту  

переведени  у шкалу від 100 до 200  алів відповідно до та лиці переведення 

середнього  ала документа про повну загальну середню освіту  о ра ованого за 

12- альною шкалою  в шкалу 100-200. 
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Оцінки з документа про повну загальну середню освіту  які виставлені за  -

 альною шкалою  вра овуються так :     відповіда   6       відповіда   9       

відповіда   12 .   разі відсутності з о ' ктивни  причин додатка до документа 

про повну загальну середню освіту  ого середні   ал в 12- альні  шкалі 

вва а ться таким  що дорівню  2. 

Осо ам  які   членами з ірни  команд  країни та  рали участь у 

мі народни  олімпіада  (відповідно до наказів  іністерства освіти і науки 

 країни)  Олімпі ськи    аралімпі ськи  і Де лімпі ськи  ігра  (за поданням 

 інмолодьспорт  країни)  зара овуються оцінки по 200  алів з дво  вступни  

випро увань за ви ором вступника.  

 ризерам (осо ам  нагород еним дипломами I-III ступенів) IV етапу 

Всеукраїнськи  учнівськи  олімпіад в рік вступу з  азови  предметів під час 

вступу на спеціальності  визначені у переліку спеціальносте   яким нада ться 

осо лива підтримка (додаток 2)  останні  доданок встановлю ться рівним 10  а 

якщо конкурсни   ал вступника при цьому перевищу  200  він встановлю ться 

таким  що дорівню  200. Ін ормацію про ни  при мальні комісії отримують з 

ЄДЕ О. 

Остаточно конкурсни   ал мно иться на регіональни  (РК)  галузеви  

(ГК)  сільськи  (СК) кое іці нти шля ом  ого мно ення на ї  до уток, 

причому: 

РК дорівн є:  

1 00 для конкурсни  пропозиці   ніверситету (структурни  підрозділів 

 ніверситету  які зна одяться поза ме ами м. Одеси) у місті Ки ві;  

1 0  – у  иколаївські   Черкаські  о ластя ;  

1,02 - в інши  випадка ; 

ГК дорівн є:  

1 02 для подани  заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні 

спеціальності  спеціалізації)  перед ачені в  ереліку спеціальносте   яким 

нада ться осо лива підтримка;  

1,00 - в інши  випадка ; 

СК дорівн є:  

1 02 для осі   заре стровани  у села  та які здо ули повну загальну 

середню освіту у заклада  освіти  що зна одяться на території сіл  у рік вступу 

(1 0  - для спеціальносте  (предметни  спеціальносте   спеціалізаці )  

перед ачени  у  ереліку спеціальносте   яким нада ться осо лива підтримка);  

1,00 - в інши  випадка ; 

Вступники надають довідку про ре страцію місця про ивання (за потре и) 

згідно з додатком 1  до  равил ре страції місця про ивання та  орядку 

передачі органами ре страції ін ормації до Єдиного дер авного 

демогра ічного ре стру  затверд еного постановою Ка інету  іністрів  країни 

від 02  ерезня 2016 року № 207. 

СК для осі   що   внутрішньо переміщеними осо ами та про ивають у селі 

 ез ре страції  не застосову ться. 
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 ри мальна комісія  ніверситету зді сню  перевірку відповідності довідки 

додатку 1  до  равил ре страції місця про ивання та  орядку передачі 

органами ре страції ін ормації до Єдиного дер авного демогра ічного ре стру  

затверд еного постановою Ка інету  іністрів  країни від 02  ерезня 2016 року 

№ 207  поданої в паперові   ормі  затверд у   ого своїм рішенням і вносить 

ін ормацію до Єдиної  ази.   разі подання вступником заяви в електронні  

 ормі при мальна комісія зді сню  перевірку відповідної довідки на підставі 

 ого сканованої копії ( отокопії). 

Якщо після домно ення на кое іці нти конкурсни   ал перевищу  200  він 

встановлю ться таким  що дорівню  200; 

(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 

 

2) для вступу на навчання для здо уття ступеня магістра  а 

спе іальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» за такою 

 ормулою: 

К  = К1* 1 + К2* 2 + К *    

де  1 - оцінка  диного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 

100 до 200  алів)   

 2 - оцінка  диного  а ового вступного випро ування за тест з права (за 

шкалою від 100 до 200  алів)   

   - оцінка  диного  а ового вступного випро ування за тест із загальни  

навчальни  правничи  компетентносте  (за шкалою від 100 до 200  алів); 

К = невід’ мні вагові кое іці нти  які ко ного року встановлюються 

 іністерством освіти і науки  країни в  мова  при ому.   2020 році це  

К1 = 0.25; 

К2 = 0.5; 

К3 = 0.25. 

3) для вступу на навчання для здо уття ступеня магістра  а іншими 

спе іальностями за такою  ормулою: 

К  =  1 +  2 +     

де  1 - оцінка  диного вступного іспиту з іноземної мови,  

 2 - оцінка  а ового вступного випро ування (за шкалою від 100 до 200 

 алів)   

   - оцінка за інші показники конкурсного від ору (вра овуючи середні  

 ал документа про здо ути  освітні  ступінь (освітньо-квалі ікаці ни  рівень)  

на основі якого зді сню ться вступ) відповідно до ци   равил (за шкалою від 0 

до 20  алів сумарно за всі такі показники); 

для вступу на навчання для здо уття ступеня магістра  а спе іальніст  

281 «Публічне управління та адміністрування» за такою  ормулою: 

К  =  1 +  2 +   +С  

де  1 - оцінка  диного вступного іспиту з іноземної мови,  

 2 - оцінка  а ового вступного випро ування з основ дер ави і права (за 

шкалою від 100 до 200  алів)   
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   - оцінка  а ового вступного випро ування з основ економіки (за 

шкалою від 100 до 200  алів)  

С – оцінка спів есіди з питань  що стосуються дер авного управління; 

 ) для вступу для здо уття ступеня  акалавра на основі окр молодшого 

спе іаліста: 

К  =  1 +  2  

де  1 = оцінки зовнішнього незале ного оцінювання а о вступни  іспитів 

з української мови та літератури (за шкалою 100-200  алів);  2 - оцінка 

 а ового вступного випро ування (за шкалою 100-200  алів); 

 

для вступу для здо уття ступеня  акалавра за спеціальністю 073 

“Менеджмент” на основі окр молодшого спе іаліста: 

К  =  1 +  2 +     

де  1 = оцінки зовнішнього незале ного оцінювання а о вступни  іспитів 

з української мови та літератури (за шкалою 100-200  алів)  2 - оцінки 

зовнішнього незале ного оцінювання  а о вступни  іспитів з математики (за 

шкалою 100-200  алів)     - оцінка  а ового вступного випро ування (за 

шкалою 100-200  алів) 

 

в інши  випадка  конкурсни   ал розра ову ться як сума  алів за вступні 

випро ування та інші показники конкурсного від ору відповідно до ци  

 равил. 

16.   разі відсутності з о ' ктивни  причин додатка до документа про 

здо ути  освітні  ступінь (освітньо-квалі ікаці ни  рівень)  ого середні   ал 

вва а ться таким  що відповіда  мінімальному мо ливому значенню. 

За різної кількості складови  у конкурсному  алі повинен дотримуватись 

принцип рівності прав вступників.  

17. Конкурсни   ал для вступу на основі повної  агальної середньої 

освіти не може бути меншим ніж 140  алів для спеціальносте  галузе  знань 

0  “ раво”  2  “ у лічне управління та адміністрування”  29 “ і народні 

відносини”. 

1 . Результати вступни  іспитів для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200  алів.  

19. Для конкурсного від ору осі   які вступають до  ніверситету для 

здо уття ступеня  акалавра (які здо ули раніше таки  сами  а о вищи  ступінь 

(рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю а о здо увають  ого не менше 

одного року та виконують у повному о сязі індивідуальни  навчальни  план) 

зара ову ться конкурсни   ал  а ового вступного випро ування. 

20.  ніверситет визнача  мінімальне значення кількості  алів зі вступни  

випро увань  з якими вступник допуска ться до участі у конкурсі  що дорівню  

100  алів  крім випадків  перед ачени  цими  равилами. 

21.  рограми спів есід  які включають і порядок оцінювання результатів 

спів есіди  затверд уються головою при мальної комісії  ніверситету не 

пізніше ні  за три місяці до початку при ому документів.  
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Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

проводяться за програмами зовнішнього незале ного оцінювання осі   які 

 а ають здо увати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. 

Голова при мальної комісії затверд у  порядок оцінювання за результатами 

вступного іспиту  яки  ма  включати структуру підсумкового  алу. 

 рограми спів есід  вступни  іспитів   а ови  випро увань 

оприлюднюються на ве -са ті при мальної комісії  ніверситету.   програма  

мають міститися критерії оцінювання  структура оцінки і порядок оцінювання 

підготовленості вступників. 

22. Осо и  які  ез пова ни  причин не з'явилися на вступні випро ування у 

визначени  розкладом час  осо и  знання яки   уло оцінено  алами ни че 

встановленого цими  равилами мінімального значення  а тако  осо и  які 

за рали документи після дати закінчення при ому документів  до участі в 

наступни  вступни  випро ування  та у конкурсному від орі не допускаються. 

 ерескладання вступни  випро увань не допуска ться. 

2 . Апеляції на результати вступни  випро увань  що проведені 

 ніверситетом  розгляда  апеляці на комісія  ніверситету  склад та порядок 

ро оти якої затверд уються наказом ректора. 

2 . Відомості про результати вступни  випро увань та інши  конкурсни  

показників вносяться до запису про вступника в Єдині   азі.  

2 . Рішенням при мальної комісії результати вступного іспиту з 

конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію мо уть 

 ути зара овані для участі в конкурсному від орі на іншу конкурсну 

пропозицію в  ніверситеті.  

 

VІІІ. Спе іальні умови участі в конкурсному відборі на  добуття ви ої 

освіти 

1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному від орі при вступі 

для здо уття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти  :  

- зара ування за спів есідою; 

- участь у конкурсному від орі за іспитами та а о квотою-1  квотою-2. 

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному від орі під час вступу 

на основі окр молодшого спеціаліста   участь у конкурсному від ору за 

іспитами. 

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному від орі під час вступу 

на основі здо утого освітнього ступеня (окр спеціаліста)   участь у 

конкурсному від орі за іспитами в  ніверситеті замість  диного  а ового 

вступного випро ування та а о  диного вступного іспиту. 

Спеціальними умовами на здо уття вищої освіти за кошти дер авного а о 

регіонального  юд ету (за дер авним а о регіональним замовленням) та за 

ра унок цільови  пільгови  дер авни  кредитів на основі повної загальної 

середньої освіти  : 

- зара ування за результатами спів есіди  квотою-1  квотою-2 а о квотою-4 

на місця дер авного а о регіонального замовлення; 
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- зара ування за квотою-  на місця регіонального замовлення; 

- переведення на вакантні місця дер авного а о регіонального замовлення 

осі  у порядку  перед аченому цими  мовами  якщо вони зара овані на 

навчання за іншими д ерелами  інансування на відкриту а о  іксовану 

(закриту) конкурсну пропозицію; 

- переведення на місця за ра унок цільови  пільгови  дер авни  кредитів 

осі  у порядку  перед аченому законодавством  якщо вони зара овані на 

навчання за ра унок коштів  ізични  та а о юридични  осі . 

2.  ро одять вступні випро ування у  ормі спів есіди та в разі 

позитивного висновку про про од ення спів есіди рекомендуються до 

зара ування: 

- осо и з інвалідністю внаслідок ві ни відповідно до пунктів 10-1  статті 7 

Закону  країни   ро статус ветеранів ві ни  гарантії ї  соціального за исту"; 

- осо и  яким Законом  країни   ро статус і соціальни  за ист громадян  

які постра дали внаслідок Чорно ильської катастро и  надано право на 

при ом  ез екзаменів до дер авни  закладів вищої освіти за результатами 

спів есіди; 

- осо и з інвалідністю  які неспромо ні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендаці ю органів о орони здоров'я та соціального за исту населення). 

Якщо такі осо и рекомендовані до зара ування на відкриту а о  іксовану 

(закриту) конкурсну пропозицію  вони зара овуються на місця дер авного а о 

регіонального замовлення (крім випадку  коли в заяві зазначено:   ретендую на 

участь у конкурсі виключно на місця за кошти  ізични  та а о юридични  осі , 

повідомлени  про немо ливість переведення в ме а  вступної кампанії на 

місця дер авного а о регіонального замовлення).  

(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 

 

 .  ро одять вступні випро ування у  ормі вступни  іспитів (замість 

зовнішнього незале ного оцінювання) та в разі отримання кількості  алів за 

ко ни  з ни  не менше ні  встановлени   ніверситетом мінімальни  рівень 

допускаються до участі в конкурсному від орі (включаючи вступників на 

навчання для здо уття ступеня  акалавра галузі знань 07 « правління та 

адміністрування» на основі освітньо-квалі ікаці ного рівня молодшого 

спеціаліста):  

- осо и  визнані постра далими учасниками Революції Гідності, 

учасниками  о ови  ді  відповідно до Закону  країни   ро статус ветеранів 

ві ни  гарантії ї  соціального за исту   у тому числі ті з ни   які про одять 

ві ськову слу  у (крім ві ськовослу  овців строкової слу  и) в порядку  

визначеному відповідними поло еннями про про од ення ві ськової слу  и 

громадянами  країни; 

- діти-сироти  діти  поз авлені  атьківського піклування  осо и з ї  числа. 

Осо и ци  категорі   еруть участь у конкурсному від орі за результатами 

вступни  іспитів 2020 року та а о зовнішнього незале ного оцінювання 201 -
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2020 року з англі ської   ранцузької  німецької  іспанської мов  2017 - 2020 

років - з інши  предметів (у  удь-яки  ком інація  за ї  ви ором). Якщо такі 

осо и допущені до конкурсного від ору на відкриту а о  іксовану (закриту) 

конкурсну пропозицію  вони  еруть участь у конкурсному від орі в ме а  

квоти-1 на місця дер авного а о регіонального замовлення (крім випадку  коли 

в заяві зазначено:   ретендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 

 ізични  та а о юридични  осі   повідомлени  про немо ливість переведення 

в ме а  вступної кампанії на місця дер авного а о регіонального замовлення"). 

 .  ро одять вступні випро ування у  ормі вступни  іспитів (замість 

зовнішнього незале ного оцінювання) та в разі отримання кількості  алів за 

ко ни  з ни  не менше ні  встановлени  закладом вищої освіти мінімальни  

рівень допускаються до участі в конкурсному від орі (включаючи вступників на 

навчання для здо уття ступеня  акалавра галузі знань 07 « правління та 

адміністрування» на основі освітньо-квалі ікаці ного рівня молодшого 

спеціаліста): 

- осо и  яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в ре страції для участі в 2020 році в 

зовнішньому незале ному оцінюванні через немо ливість створення осо ливи  

(спеціальни ) умов (за умови подання до при мальної комісії  ніверситету копії 

медичного висновку за  ормою первинної о лікової документації № 0 6-  о 

  едични  висновок про створення осо ливи  (спеціальни ) умов для 

про од ення зовнішнього незале ного оцінювання   затверд еною наказом 

 іністерства освіти і науки  країни   іністерства о орони здоров'я  країни від 

29 серпня 2016 року № 1027 900  Деякі питання участі в зовнішньому 

незале ному оцінюванні та вступни  іспита  осі   які мають певні 

за ворювання та а о патологічні стани  інвалідність   заре строваним у 

 іністерстві юстиції  країни 27 грудня 2016 року за № 1707 29  7  що 

завірени  підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості 

освіти  та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при 

регіональному центрі оцінювання якості освіти). 

Такі осо и  еруть участь у конкурсному від орі за результатами вступни  

іспитів 2020 року та а о зовнішнього незале ного оцінювання 201 -2020 року з 

англі ської   ранцузької  німецької  іспанської мов, 2017 - 2020 років - з інши  

предметів (у  удь-яки  ком інація  за ї  ви ором). Якщо такі осо и допущені до 

конкурсного від ору на відкриту а о  іксовану (закриту) конкурсну 

пропозицію  вони  еруть участь у конкурсному від орі в ме а  квоти-1 на 

місця дер авного а о регіонального замовлення (крім випадку  коли в заяві 

зазначено:   ретендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 

 ізични  та а о юридични  осі   повідомлени  про немо ливість переведення 

в ме а  вступної кампанії на місця дер авного а о регіонального замовлення"). 

Для вступників з числа осі  з порушенням зору  які використовують(вали) 

у процесі навчання шри т  ре ля та потре ують створення осо ливи  

(спеціальни ) умов за кодом 020   ереліку осо ливи  (спеціальни ) умов  що 
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створюються для осі  з осо ливими освітніми потре ами в пункта  проведення 

зовнішнього незале ного оцінювання  затверд еного наказом  іністерства 

освіти та науки  країни   іністерства о орони здоров’я  країни від 29 серпня 

2016 року № 1027 900  заре строваного у  іністерстві юстиції  країни 27 

грудня 2016 року за № 170  29     вступні випро ування з геогра ії   ізики  

 імії  англі ської  іспанської  німецької та  ранцузької мов проводяться у 

закладі вищої освіти. 

 .  ро одять вступні випро ування у  ормі вступни  іспитів (замість 

зовнішнього незале ного оцінювання і якщо не складали зовнішн  незале не 

оцінювання з відповідни  предметів у 2020 році) та в разі отримання кількості 

 алів за ко ни  з ни  не менше ні  встановлени   ніверситетом мінімальни  

рівень допускаються до участі в конкурсному від орі (включаючи вступників на 

навчання для здо уття ступеня  акалавра на основі освітньо-квалі ікаці ного 

рівня молодшого спеціаліста): 

- осо и  які в 2020 році не  рали участі в основні  чи додаткові  сесія  

зовнішнього незале ного оцінювання з певного(и ) навчального(и ) 

предмета(ів) через наявність за ворювання а о патологічного стану  зазначеного 

в  ереліку за ворювань та патологічни  станів  що мо уть  ути перешкодою 

для про од ення зовнішнього незале ного оцінювання  затверд еному наказом 

 іністерства освіти і науки  країни   іністерства о орони здоров'я  країни від 

29 серпня 2016 року № 1027 900  заре строваному в  іністерстві юстиції 

 країни 27 грудня 2016 року за № 1707 29  7 (за умови подання до при мальної 

комісії  ніверситету одного з документів  зазначени  у підпункті 1 пункту 2 

наказу  іністерства освіти і науки  країни   іністерства о орони здоров'я 

 країни від 29 серпня 2016 року № 1027 900  Деякі питання участі в 

зовнішньому незале ному оцінюванні та вступни  іспита  осі   які мають певні 

за ворювання та а о патологічні стани  інвалідність   заре строваного в 

 іністерстві юстиції  країни 27 грудня 2016 року за № 1707 29  7  а о копії 

такого документа). 

Такі осо и  еруть участь у конкурсному від орі за результатами вступни  

іспитів з певного(и ) навчального(и ) предмета(ів)  з яки  не  рали участі в 

основні  чи додаткові  сесія  зовнішнього незале ного оцінювання 2020 року  

та а о зовнішнього незале ного оцінювання 201 -2020 років з англі ської  

 ранцузької  німецької  іспанської мов, 2017 - 2020 років - з інши  предметів (у 

 удь-яки  ком інація  за ї  ви ором). Якщо такі осо и допущені до 

конкурсного від ору на відкриту а о  іксовану (закриту) конкурсну 

пропозицію  вони  еруть участь у конкурсному від орі в ме а  квоти-1 на 

місця дер авного а о регіонального замовлення (крім випадку  коли в заяві 

зазначено:   ретендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 

 ізични  та а о юридични  осі   повідомлени  про немо ливість переведення 

в ме а  вступної кампанії на місця дер авного а о регіонального замовлення"). 

6.  ро одять вступні випро ування у  ормі вступни  іспитів (замість 

зовнішнього незале ного оцінювання) до уповнова ени  закладів вищої освіти  

визначени  відповідно до  орядку при ому для здо уття вищої та про есі но-
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те нічної освіти осі   які про ивають на тимчасово окуповані  території 

 країни  затверд еного наказом  іністерства освіти і науки  країни від 2  

травня 2016 року №  60  заре строваного в  іністерстві юстиції  країни  1 

травня 2016 року за № 79  2 92  (зокрема  усі  закладів вищої освіти у с ері 

управління  ОН   ОЗ   інкультури  розташовани  на території Запорізької  

 иколаївської  Одеської та Херсонської о ласте )  та в разі отримання кількості 

 алів за ко ни  з ни  не менше ні  встановлени  закладом вищої освіти 

мінімальни  рівень допускаються до участі в конкурсному від орі: 

- осо и  які про ивають на тимчасово окуповані  території (які не 

заре стровані як внутрішньо переміщені осо и) а о переселилися з неї після 01 

січня 2020 року. 

Такі осо и  еруть участь у конкурсному від орі за результатами вступни  

іспитів (з ура уванням осо ливосте  про од ення дер авної підсумкової 

атестації в Освітні  центра   Крим- країна  а о  ез такого вра ування для осі   

які отримали документ про повну загальну середню освіту) та а о зовнішнього 

незале ного оцінювання (у  удь-яки  ком інація  за ї  ви ором). Якщо 

громадяни  країни з числа таки  осі  допущені до конкурсного від ору на 

відкриту а о  іксовану (закриту) конкурсну пропозицію  вони  еруть участь у 

конкурсному від орі в ме а  квоти-2 на місця дер авного а о регіонального 

замовлення (крім випадку  коли в заяві зазначено:   ретендую на участь у 

конкурсі виключно на місця за кошти  ізични  та а о юридични  осі   

повідомлени  про немо ливість переведення в ме а  вступної кампанії на 

місця дер авного а о регіонального замовлення ). 

7.  ро одять вступні випро ування у  ормі вступни  іспитів (замість 

зовнішнього незале ного оцінювання і якщо не складали зовнішн  незале не 

оцінювання з відповідни  предметів у 2020 році) та в разі отримання кількості 

 алів за ко ни  з ни  не менше ні  встановлени  закладом вищої освіти 

мінімальни  рівень допускаються до участі в конкурсному від орі: 

- осо и  звільнені з ві ськової слу  и (у тому числі демо ілізовані) 

починаючи з 01 грудня 2019 року включно; 

- громадяни  країни  які в рік вступу здо ули повну загальну середню 

освіту за кордоном у період мі  01 вересня 2019 року та  0 листопада 2020 

року. 

Осо и ци  категорі   еруть участь у конкурсному від орі за результатами 

вступни  іспитів та а о зовнішнього незале ного оцінювання (результати 

вступни  іспитів зара овуються з предметів  з яки  вступник не складав 

зовнішн  незале не оцінювання). Осо и  зазначені в а заці третьому цього 

пункту   еруть участь у конкурсному від орі на місця дер авного а о 

регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами 

зовнішнього незале ного оцінювання. 

8.  еруть участь у конкурсному від орі в ме а  квоти-  на місця 

регіонального замовлення (крім випадку  коли в заяві зазначено: «претендую на 

участь у конкурсі виключно на місця за кошти  ізични  та а о юридични  осі   

повідомлени  про немо ливість переведення в ме а  вступної кампанії на 
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місця дер авного а о регіонального замовлення»): 

осо и  що здо ули повну загальну середню освіту у заклада  освіти певної 

адміністративно-територіальної одиниці при вступі на конкурсні пропозиції  

для яки  встановлено квоту-3. 

9.  еруть участь у конкурсному від орі в ме а  квоти-  на місця 

дер авного а о регіонального замовлення (крім випадку  коли в заяві зазначено: 

« ретендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти  ізични  та а о 

юридични  осі   повідомлени  про немо ливість переведення в ме а  вступної 

кампанії на місця дер авного а о регіонального замовлення»): 

осо и  які мають право на першочергове зара ування до вищи  медични  і 

педагогічни  навчальни  закладів відповідно до а зацу четвертого частини 

третьої статті    Закону  країни « ро вищу освіту» та  орядку реалізації права 

на першочергове зара ування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти 

за дер авним (регіональним) замовленням осі   які уклали угоду про 

відпрацювання не менше трьо  років у сільські  місцевості а о селищі міського 

типу  затверд еного постановою Ка інету  іністрів  країни від  0 травня 201  

року №  17 під час вступу на конкурсні пропозиції  для яки  встановлено квоту-

4. 

10. Осо и  які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 

від орі на здо уття вищої освіти за дер авним (регіональним) замовленням та 

за ра унок цільови  пільгови  дер авни  кредитів на основі повної загальної 

середньої освіти  і не  ули зара овані на місця дер авного (регіонального) 

замовлення  мають право  рати участь у конкурсі на загальни  засада  

відповідно до конкурсного  ала. 

11.  ідлягають переведенню на вакантні місця дер авного а о 

регіонального замовлення в порядку  перед аченому цими  равилами  якщо 

вони зара овані на навчання за іншими д ерелами  інансування на відкриту 

а о  іксовану (закриту) конкурсну пропозицію: 

1) діти  один з  атьків яки  загинув (пропав  езвісти) у ра оні проведення 

антитерористичної операції  зді снення за одів із за езпечення національної 

 езпеки і о орони  відсічі і стримування з ро ної агресії Росі ської Федерації y 

Донецькі  та  уганські  о ластя    о ови  ді  чи з ро ни  кон ліктів а о 

помер внаслідок поранення  контузії чи каліцтва  одер ани  y ра оні 

проведення антитерористичної операції  зді снення за одів із за езпечення 

національної  езпеки і о орони  відсічі і стримування з ро ної агресії 

Росі ської Федерації у Донецькі  та  уганські  о ластя    о ови  ді  чи 

з ро ни  кон ліктів  а тако  внаслідок за ворювання  одер аного в період 

участі в антитерористичні  операції  зді сненні за одів із за езпечення 

національної  езпеки і о орони  відсічі і стримування з ро ної агресії 

Росі ської Федерації y Донецькі  та  уганські  о ластя ; 

2) діти осі   які загинули а о померли внаслідок поранень  каліцтва  

контузії чи інши  ушкод ень здоров'я  одер ани  під час участі y Революції 

Гідності; 

 ) діти учасників  о ови  ді  на території інши  дер ав  які загинули 
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(пропали  езвісти) а о померли внаслідок поранення  контузії чи каліцтва  

одер ани  під час во нни  ді  та кон ліктів на території інши  дер ав  а тако  

внаслідок за ворювання  пов'язаного з пере уванням на території інши  дер ав 

під час ци  ді  та кон ліктів; 

 ) осо и  у яки  один з  атьків (усиновлювачів)  ув ві ськовослу  овцем  

яки  загинув чи визнани  судом  езвісно відсутньою осо ою під час виконання 

ним о ов'язків ві ськової слу  и. 

 ) осо и  у яки  один із  атьків (усиновлювачів)  ув поліце ським  яки  

загинув чи визнани  судом  езвісно відсутньою осо ою під час виконання ним 

слу  ови  о ов’язків  протягом трьо  років після здо уття відповідної 

загальної середньої освіти. 

(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 

 

12.  о уть  ути переведені на вакантні місця дер авного а о 

регіонального замовлення в порядку  перед аченому цими  мовами  якщо вони 

зара овані на навчання за іншими д ерелами  інансування на відкриту а о 

 іксовану (закриту) конкурсну пропозицію: 

- осо и з інвалідністю I  II груп та діти з інвалідністю віком до 1  років  

яким не протипоказане навчання за о раною спеціальністю; 

- осо и з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорно ильські  АЕС та потерпіли  від Чорно ильської катастро и  щодо яки  

встановлено причинни  зв'язок інвалідності з Чорно ильською катастро ою  

 ворі внаслідок Чорно ильської катастро и на променеву  воро у  - категорія 1 

та осо и  які пості но про ивали у зоні  езумовного (о ов'язкового) відселення 

з моменту аварії до при няття постанови про відселення  - категорія 2; 

- діти осі   визнани  постра далими учасниками Революції Гідності  

учасниками  о ови  ді   осі  з інвалідністю внаслідок ві ни відповідно до 

Закону  країни   ро статус ветеранів ві ни  гарантії ї  соціального за исту  

- ша тарі  які мають ста  підземної ро оти не менше ні  три роки  а тако  

протягом трьо  років після здо уття загальної середньої освіти осо и   атьки 

яки    ша тарями та мають ста  підземної ро оти не менше ні  1  років а о які 

загинули внаслідок нещасного випадку на виро ництві чи стали осо ами з 

інвалідністю І а о II групи; 

- осо и  які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 

від орі на здо уття вищої освіти за дер авним (регіональним) замовленням та 

за ра унок цільови  пільгови  дер авни  кредитів на основі повної загальної 

середньої освіти відповідно до пунктів другого - сьомого цього розділу  і не 

 ули зара овані на місця дер авного (регіонального) замовлення (крім випадку  

коли у відповідни  заява  зазначено:  претендую на участь у конкурсі 

виключно на місця за кошти  ізични  та а о юридични  осі   повідомлени  про 

немо ливість переведення в ме а  вступної кампанії на місця дер авного а о 

регіонального замовлення "). 
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(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 

 

13.  о уть  ути переведені на вакантні місця дер авного а о 

регіонального замовлення в порядку  перед аченому цими  мовами  якщо вони 

зара овані на навчання за іншими д ерелами  інансування на відкриту а о 

 іксовану (закриту) конкурсну пропозицію  а тако  на місця за ра унок 

цільови  пільгови  дер авни  кредитів осі  у порядку  перед аченому 

законодавством  якщо вони зара овані на навчання за ра унок коштів  ізични  

та а о юридични  осі : 

- осо и  які   внутрішньо переміщеними осо ами відповідно до Закону 

 країни “ ро за езпечення прав і сво од внутрішньо переміщени  осі ”; 

- діти з  агатодітни  сіме  (п’ять і  ільше діте ) 

14.  ри вступі для здо уття ступеня магістра зі спеціальносте  0 1 

« раво»  29  « і народне право»  еруть участь у конкурсному від орі за 

результатами вступни  іспитів у закладі вищої освіти (замість  диного 

вступного іспиту з іноземної мови та  диного  а ового вступного випро ування 

з права та загальни  навчальни  правничи  компетентносте ) та при вступі для 

здо уття ступеня магістра за спеціальностями 0  «Соціальні та поведінкові 

науки»  06  Журналістика    07 “ правління та адміністрування”  12 

«Ін ормаці ні те нології» (крім спеціальності 121 «Ін енерія програмного 

за езпечення»)  2  « у лічне управління та адміністрування» 29   і народні 

відносини  (крім спеціальності 29    і народне право ) (замість  диного 

вступного іспиту з іноземної мови): 

- осо и  які не мо уть взяти участь в  диному вступному іспиті та  диному 

 а овому вступному випро уванні через наявність у ни  за ворювань  

зазначени  у  ереліку за ворювань та патологічни  станів  що мо уть  ути 

перешкодою для про од ення зовнішнього незале ного оцінювання  

затверд еному наказом  іністерства освіти і науки  країни та  іністерства 

о орони здоров'я  країни від 29 серпня 2016 року № 1027 900  заре строваному 

у  іністерстві юстиції  країни 27 грудня 2016 року за № 1707/29837; 

- осо и  які для виконання  диного вступного іспиту та  диного  а ового 

вступного випро ування потре ують створення інши  осо ливи  умов  ні  

зазначені у  ереліку осо ливи  (спеціальни ) умов  що створюються для осі  з 

осо ливими освітніми потре ами в пункта  проведення зовнішнього 

незале ного оцінювання  затверд еному наказом  іністерства освіти і науки 

 країни   іністерства о орони здоров'я  країни від 29 серпня 2016 року № 

1027 900  заре строваному у  іністерстві юстиції  країни 27 грудня 2016 року 

за № 170  29     за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 

0501,0601,0701,0702; 

- вступники  звільнені з ві ськової слу  и (у тому числі демо ілізовані) з 

01 квітня 2020 року. 
 

І . Рейтингові списки вступників та рекоменда ії до  арахування 
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1. Ре тингови  список вступників  орму ться за категоріями в такі  

послідовності:  

- вступники  які мають право на зара ування за результатами спів есіди 

(тільки на основі повної загальної середньої освіти);  

- вступники  які мають право на зара ування за квотами (тільки на основі 

повної загальної середньої освіти);  

- вступники  які мають право на зара ування на загальни  умова .  

2. Вступники  які мають право на зара ування за результатами спів есіди  

впорядковуються за ал авітом.  

  ме а  інши  зазначени  у пункті 1 цього розділу категорі  ре тингови  

список вступників впорядкову ться:  

- за конкурсним  алом від  ільшого до меншого; 

- за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;  

- за середнім  алом додатка до документа про здо ути  освітні  (освітньо-

квалі ікаці ни ) рівень від  ільшого до меншого. 

Якщо встановлені в третьому – п’ятому а заца  цього пункту правила не 

дозволяють визначити послідовність вступників у ре тинговому списку  то 

при мальна комісія у валю  відповідне рішення самості но на підставі аналізу 

подани  вступниками документів та вносить  ого до Єдиної  ази. 

 .   ре тинговому списку вступників зазначаються: 

- ступінь вищої освіти  спеціальність  назва конкурсної пропозиції,  орма 

навчання; 

- прізвище  ім’я та по  атькові вступника; 

- конкурсни   ал вступника (крім зара овани  за спів есідою); 

- пріоритетність заяви  зазначена вступником (тільки для конкурсни  

пропозиці   що використовують пріоритетність); 

- ознака підстав для зара ування за результатами спів есіди  за квотою-1, 

квотою-2 а о квотою-   квотою-   квотою для іноземців (тільки на основі 

повної загальної середньої освіти); 

- ознака підстав для зара ування за результатами вступни  випро увань у 

закладі вищої освіти при вступі для здо уття ступеня магістра; 

- середні   ал додатка до документа про здо ути  освітні  ступінь 

(освітньо-квалі ікаці ни  рівень).  

 . Ре тингові списки  ормуються при мальною комісі ю з Єдиної  ази та 

оприлюднюються у повному о сязі на ве -са ті  ніверситету.  

 . Списки вступників  рекомендовани  до зара ування за кошти 

дер авного а о регіонального  юд ету (за дер авним а о регіональним 

замовленням) за ко ною конкурсною пропозиці ю  отримуються при мальною 

комісі ю за даними Єдиної  ази  перевіряються на предмет достовірності 

подани  вступниками відомосте  та дотримання перед ачени  цими  мовами 

вимог щодо  ормування списків  у тому числі вимог матеріалів для розро ки 

те нічного завдання до алгоритму адресного розміщення  юд етни  місць в 

2020 році (далі -  атеріалів для розро ки те нічного завдання)  та 

затверд уються рішенням при мальної комісії і оприлюднюються шля ом 



47 
 

розміщення на ін ормаці ни  стенда  при мальни  комісі  та ве -са ті 

закладу вищої освіти відповідно до строків  визначени  у розділі V ци   равил. 

  списку вступників  рекомендовани  до зара ування  зазначаються такі 

самі дані  що і в ре тинговому списку вступників відповідно до пункту   цього 

розділу. 

6. Адресне розміщення  юд етни  місць для при ому вступників на 

здо уття вищої освіти ступеня молодшого  акалавра   акалавра на основі 

повної загальної середньої освіти (денної та заочної  орм здо уття освіти) та 

вступників на здо уття вищої освіти ступеня магістра за спеціальностями 0 1 

« раво» та 29  « і народне право» за конкурсними пропозиціями на основі 

здо утого ступеня  акалавра  орму ться в Єдині   азі на основі конкурсни  

 алів  пріоритетносте  та впорядкування ре тингового списку вступників з 

ура уванням загальни   максимальни  о сягів  квалі ікаці ного мінімуму 

дер авного замовлення. Вступник мо е  ути рекомендовани  до зара ування 

за на вищою пріоритетністю з числа зазначени  ним під час подання заяв  за 

якою вступник потрапля  у число ти    то мо е  ути рекомендовани  до 

зара ування на місця  що  інансуються за дер авним (регіональним) 

замовленням  відповідно до  ого конкурсного  ала. Те нічне завдання для 

реалізації адресного розміщення  юд етни  місць  орму ться відповідно до 

 атеріалів для розро ки те нічного завдання. 

7. Списки рекомендовани  до зара ування оновлюються після 

виконання невиконання вступниками на здо уття ступеня  акалавра на основі 

освітньо-квалі ікаці ного рівня молодшого спеціаліста  на здо уття ступеня 

магістра на основі здо утого ступеня  акалавра (освітньо-квалі ікаці ного 

рівня спеціаліста)  на здо уття ступеня доктора  ілосо ії вимог для 

зара ування на навчання відповідно до розділу X ци   равил з ура уванням ї  

черговості в ре тинговому списку вступників. 

 ри оновленні списків рекомендовани  до зара ування на ступінь 

 акалавра на основі освітньо-квалі ікаці ного рівня молодшого спеціаліста 

незале но від конкурсного  ала рекомендації для зара ування надаються 

вступникам  зазначеним у пункті 10 розділу VIII ци   равил  якщо вони 

допущені до конкурсного від ору. 

 . О іці ним повідомленням про надання рекомендаці  до зара ування 

вва а ться оприлюднення відповідного рішення на стенда  при мальни  

комісі  закладів вищої освіти. 

Рішення при мальної комісії про рекомендування до зара ування тако  

розміщу ться на ве -са ті закладу вищої освіти  а тако  відо ра а ться у 

ка інеті вступника в Єдині   азі. 

Рекомендованим до зара ування вступникам мо уть надсилатись 

повідомлення засо ами електронного та мо ільного зв'язку відповідно до ци  

 равил. 
 

X. Реалі а ія права вступників на обрання міс я навчання 
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1. Осо и  які подали заяви в паперові  а о в електронні   ормі та  еруть 

участь у конкурсному від орі на місця дер авного та регіонального замовлення  

після при няття при мальною комісі ю рішення про рекомендування до 

зара ування відповідно до строку  визначеного в розділі V  мов при ому а о 

відповідно до нього  зо ов’язані виконати вимоги для зара ування на місця 

дер авного та регіонального замовлення: подати осо исто оригінали документа 

про освітні  (освітньо-квалі ікаці ни ) рівень та додатка до нього  серти ікатів 

зовнішнього незале ного оцінювання та а о інши  документів  перед ачени  

цими  мовами та  равилами при ому  до при мальної (від іркової) комісії 

закладу вищої освіти  а тако  укласти договір про навчання мі  закладом вищої 

освіти та вступником (за участі  атьків а о законни  представників - для 

неповнолітні  вступників).  

  2020 році подання оригіналів нео  ідни  документів для зара ування 

на місця дер авного та регіонального замовлення мо е зді снюватися шля ом 

надсилання ї  засо ами поштового зв’язку з о ов’язковим описом вкладень на 

адресу  ри мальної комісії закладу  зазначену в Ре стрі су ’ ктів освітньої 

діяльності ЄДЕ О в терміни  визначені в розділі V  мов при ому а о 

відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском 

штемпеля відправлення на поштовому конверті.   такому випадку договір про 

навчання мі  закладом вищої освіти та вступником (за участі  атьків а о 

законни  представників - для неповнолітні  вступників) уклада ться впродов  

10 ро очи  днів від дати початку навчання.  

  2020 році подання оригіналів нео  ідни  документів для зара ування 

на місця дер авного та регіонального замовлення мо е зді снюватися шля ом 

надсилання ї  скановани  копі   з накладанням на відповідні  а ли 

квалі ікованого електронного підпису вступника  на електронну адресу 

 ри мальної комісії закладу  зазначену в Ре стрі су ’ ктів освітньої діяльності 

ЄДЕ О в терміни  визначені в розділі V  мов при ому а о відповідно до нього. 

  такому випадку надання оригіналів нео  ідни  документів та укладання 

договору про навчання мі  закладом вищої освіти та вступником (за участі 

 атьків а о законни  представників - для неповнолітні  вступників) 

зді сню ться впродов  10 ро очи  днів від дати початку навчання. 

 одані оригінали документів з ерігаються у закладі вищої освіти 

протягом усього періоду навчання. Вступник  у якого після отримання 

документа про освіту  на підставі якого зді сню ться вступ  змінилось 

прізвище  ім’я  по  атькові  додатково осо исто пред’явля  при мальні  

(від іркові ) комісії закладу вищої освіти свідоцтво про дер авну ре страцію 

акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на  ого підставі 

документа  що посвідчу  осо у  відомості про яку вносяться до ЄДЕ О. Осо и  

які подали заяви в електронні   ормі  крім того  зо ов’язані підписати власну 

заяву  роздруковану при мальною комісі ю. 

  разі зара ування на навчання за ра унок коштів  ізични  (юридични ) 

осі  додатково уклада ться договір мі  закладом вищої освіти та  ізичною 
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(юридичною) осо ою  яка замовля  платну освітню послугу для се е а о для 

іншої осо и   еручи на се е  інансові зо ов’язання щодо її оплати. 

2. Осо и  які отримали рекомендацію на місця дер авного а о 

регіонального замовлення і в установлені строки  визначені у розділі V  мов 

при ому а о відповідно до нього  не виконали вимог для зара ування на місця 

дер авного а о регіонального замовлення (крім випадків  визначени  у розділі 

XIII  мов при ому)  втрачають право в поточному році на зара ування 

(переведення) на навчання за дер авним та регіональним замовленням. 

Осо и  які отримали рекомендацію на місця дер авного а о 

регіонального замовлення і в установлені строки  визначені у розділі V  мов 

при ому а о відповідно до нього  виконали вимоги для зара ування на місця 

дер авного а о регіонального замовлення  підлягають зара уванню. 

 .  орядок реалізації права вступників на о рання місця навчання за 

кошти  ізични  та а о юридични  осі  визнача ться  равилами при ому. 

  2020 році зара ування на навчання за кошти  ізични  та а о 

юридични  осі  мо е проводитись на підставі подани  вступниками копі  

нео  ідни  документів шля ом надсилання ї  засо ами поштового зв’язку з 

о ов’язковим описом вкладень на адресу  ри мальної комісії закладу  

зазначену в Ре стрі су ’ ктів освітньої діяльності ЄДЕ О а о засо ами 

електронного зв’язку  з накладанням на відповідні  а ли квалі ікованого 

електронного підпису вступника  на електронну адресу  ри мальної комісії 

закладу  зазначену в Ре стрі су ’ ктів освітньої діяльності ЄДЕ О в терміни  

визначені  равилами при ому закладу вищої освіти. Дату подання документів 

визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті.   

такому випадку надання оригіналів нео  ідни  документів  укладання договору 

про навчання мі  закладом вищої освіти та вступником (за участі  атьків а о 

законни  представників - для неповнолітні  вступників) та договору мі  

закладом вищої освіти та  ізичною (юридичною) осо ою  яка замовля  платну 

освітню послугу для се е а о для іншої осо и  зді сню ться впродов  10 

ро очи  днів від дати початку навчання. 

(Розділ в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 
 

 

XІ. Коригування списку рекомендованих до  арахування 

1.  ри мальна комісія анулю  раніше надані рекомендації вступникам  які 

не виконали вимог для зара ування на місця дер авного замовлення  

перед ачени  у пункті 1 розділу X ци   равил.  

  випадку невиконання вимог для зара ування осо ами  яки   уло 

рекомендовано на місця дер авного замовлення  у закрити  конкурсни  

пропозиція  на вільні місця дер авного замовлення мо уть зара овуватися 

осо и  які   наступними у ре тинговому списку вступників та виконали вимоги 

для зара ування.  



50 
 

2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти 

 ізични  та а о юридични  осі  з числа ти   яким  уло анульовано 

рекомендацію до зара ування на навчання за дер авним замовленням а о яким 

 уло не надано рекомендацію до зара ування на навчання за дер авним 

замовленням і які при подачі заяви зазначили  що претендують на участь в 

конкурсі виключно на місця дер авного та регіонального замовлення  

при ма ться за заявою вступника у довільні   ормі  що пода ться до 

при мальної комісії  ніверситету та долуча ться до  ого осо ової справи.  

 . Вступники  рекомендовані на навчання за кошти  ізични  та а о 

юридични  осі   зо ов’язані виконати вимоги для зара ування відповідно до 

пункту 1 розділу Х ци   равил та  мов.  

Договір про надання освітні  послуг мі   ніверситетом та  ізичною 

(юридичною) осо ою уклада ться після видання наказу про зара ування.   разі 

якщо договір не  уде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу 

про зара ування  це  наказ скасову ться в частині зара ування ці ї осо и. 

Оплата навчання зді сню ться згідно з договором  укладеним сторонами.  

 .  орядок коригування списку рекомендовани  до зара ування на місця за 

кошти  ізични  та а о юридични  осі  зді сню ться за аналогі ю до 

коригування списку рекомендовани  до зара ування на місця за дер авного 

 юд ету.  

 .  ри одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки  спеціалізаціями  освітніми програмами) та  ормами здо уття освіти  

оригінали документа про освітні  (освітньо-квалі ікаці ни ) рівень  додатка до 

нього дер авного зразка  а тако  оригінали серти ікатів зовнішнього 

незале ного оцінювання з ерігаються у закладі вищої освіти за місцем 

навчання за дер авним замовленням а о за ра унок цільови  пільгови  

дер авни  кредитів протягом усього строку навчання.  

 ри одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки  спеціалізаціями  освітніми програмами) та  ормами навчання за 

кошти  ізични  та а о юридични  осі  оригінали вищезазначени  документів 

з ерігаються в одному із закладів вищої освіти на ви ір студента протягом 

усього строку навчання. Довідка про з ерігання оригіналів документів вида ться 

на вимогу студента закладом вищої освіти  у якому вони з ерігаються.  
 

 

 

XІІ. Переведення на вакантні міс я державного (регіонального) 

 амовлення осіб, які  араховані на навчання  а кошти фі ичних, 

 ридичних осіб на основі повної  агальної середньої освіти 

1.  ніверситет самості но нада  рекомендації для адресного розміщення 

дер авного (регіонального) замовлення вступникам на основі повної загальної 

середньої освіти в ме а  місць (крім не юд етни  конкурсни  пропозиці )  на 

які  ули надані рекомендації до зара ування до  ніверситету за відповідною 
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конкурсною пропозиці ю в порядку  перед аченому пунктом 6 розділу ІХ ци  

 равил  і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу ХІ ци   равил.  

2.  равом переведення на вакантні місця дер авного (регіонального) 

замовлення користуються осо и  які не отримували рекомендації до зара ування 

на місця дер авного (регіонального) замовлення.  

 .  ереведення на вакантні місця дер авного (регіонального) замовлення 

осі   які зара овані на навчання за кошти  ізични  та а о юридични  осі  на 

основі повної загальної середньої освіти  зді сню ться в такі  послідовності:  

осо и  які зазначені в пункті 11 розділу VІІІ ци   равил  незале но від 

конкурсного  ала;  

осо и  які зазначені в пункті 12 розділу VІІІ ци   равил  у разі  якщо 

отримани  ними конкурсни   ал менши  від про ідного  ала (мінімального 

 ала  яки  дозволив отримати рекомендацію до зара ування на місця 

дер авного замовлення за ці ю конкурсною пропозиці ю за загальним 

конкурсом в порядку  перед аченому пунктом 6 розділу ІХ ци   равил) не 

 ільше ні  на 1   алів. 

Якщо осо и  які не завершили навчання за кошти дер авного а о 

регіонального  юд ету (за дер авним а о регіональним замовленням) за 

певним ступенем вищої освіти  та отримали рекомендацію до зара ування на 

місця дер авного (регіонального) замовлення у порядку  перед аченому 

пунктом 6 розділу IX ци   однак не приступили до навчання у зв’язку з 

немо ливістю відшкодування до дер авного а о місцевого  юд ету коштів  

витрачени  на оплату послуг з підготовки  а івців  відповідно до  орядку 

відшкодування коштів дер авного а о місцевого  юд ету  витрачени  на 

оплату послуг з підготовки  а івців  затверд еного постановою Ка інету 

 іністрів  країни від 26 серпня 201  року № 6    на вивільнені у такому 

порядку вакантні місця дер авного замовлення мо уть  ути переведені 

наступні за ре тингом осо и  що не отримували рекомендаці  до зара ування 

на місця дер авного замовлення станом на дату переведення. 

 ереведення на вакантні місця дер авного (регіонального) замовлення 

осі   зазначени  в а заца  другому – третьому цього пункту  проводиться при 

відсутності непереведени  осі  попередньої категорії а о в разі ї  письмової 

відмови від переведення та в послідовності від вищого до ни чого місця в 

ре тинговому списку в ме а  ко ної із зазначени  категорі . 

 .   paзi відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні 

місця дер авного (регіонального) замовлення заклад вищої освіти використову  

для цього вакантні місця дер авного (регіонального) замовлення з інши  

спеціальносте  ці ї галузі (тільки для осі   зазначени  в а заца  другому-

п’ятому пункту   цього Розділу)  а за ї  відсутності - інши  галузе  знань 

(тільки для осі   зазначени  в а заца  другому-четвертому пункту   цього 

Розділу) ці ї а о іншої  орми здо уття освіти (після переведення на вакантні 

місця дер авного замовлення осі   зазначени  у пункті   цього Розділу за 

відповідною спеціальністю та  ормою здо уття освіти)  про що нега но 

повідомля  відповідного дер авного (регіонального) замовника.  
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Невикористані після цього місця дер авного (регіонального) замовлення 

вва аються такими  що не розміщені в  ніверситеті.  ніверситет повідомля  

дер авного (регіонального) замовника про ї  кількість у розрізі спеціальносте  

(спеціалізаці ) та  орм навчання.   разі відсутності достатньої кількості місць 

для переведення на вакантні місця дер авного (регіонального) замовлення осі   

зазначени  в а заці третьому пункту   цього розділу   ніверситет надсила  

дер авному (регіонального) замовнику запит на виділення додаткови  місць 

дер авного замовлення за ра унок повернути . Рішення щодо використання ци  

місць при ма  конкурсна комісія дер авного (регіональному) замовника. 

 
 

XІІІ. Нака  про  арахування, додатковий конкурс,  арахування  а 

рахунок  ільового пільгового державного кредиту 

1. Накази про зара ування на навчання видаються ректором  ніверситету 

на підставі рішення при мальної комісії. Накази про зара ування на навчання з 

додатками до ни   ормуються в Єдині   азі та оприлюднюються на 

ін ормаці ному стенді при мальної комісії та ве -са ті при мальної комісії 

 ніверситету у вигляді списку зара овани  у строки  встановлені в розділі V 

ци   равил а о відповідно до нього.  

2. Рішення при мальної комісії про зара ування вступника мо е  ути 

скасоване при мальною комісі ю у разі виявлення порушень з  оку вступника, 

перед ачени  пунктом   розділу XV ци   равил.  

Зара овані осо и мо уть  ути вилучені з наказу про зара ування (наказ 

про зара ування скасову ться в частині  що стосу ться ці ї осо и) до 

 ніверситету за власним  а анням  відра овані з  ніверситету за власним 

 а анням  у зв’язку з чим таким осо ам повертаються подані ними документи 

не пізніше наступного дня після подання заяви про відра ування.  

 . Якщо осо а  ез пова ни  причин не приступила до занять протягом 10 

календарни  днів від дати і  початку  наказ про зара ування скасову ться в 

частині  що стосу ться ці ї осо и.  

 . На звільнене(і) в порядку  перед аченому в пункта  2    цього розділу  

місце(я) мо е проводитись додаткови  конкурсни  від ір з числа осі   які  рали 

участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.  часть у додатковому 

конкурсному від орі згідно з конкурсним  алом  еруть вступники  які подавали 

заяву на цю конкурсну пропозицію та  ули допущені до участі у конкурсі.   разі 

відсутності таки  претендентів на звільнені місця дозволя ться зара овувати 

осі  з конкурсни  пропозиці  цього закладу вищої освіти за умови з ігу 

вступни  випро увань шля ом перенесення заяви (за згодою осо и) на іншу 

конкурсну пропозицію.  

  разі відсутності таки  претендентів на звільнені місця дозволя ться 

зара овувати осі  з конкурсни  пропозиці   ніверситету за умови з ігу 

конкурсни  предметів шля ом перенесення заяви (за згодою осо и) на іншу 

конкурсну пропозицію.  
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Додаткови  конкурсни  від ір проводиться до 1  вересня.  ри цьому 

накази про зара ування таки  осі   ормуються і подаються до Єдиної  ази до 

1 .00 години 19 вересня.  

 . Рішення щодо зара ування вступника з оплатою  ого навчання за 

ра унок цільового пільгового дер авного кредиту при ма ться за заявою 

вступника  що пода ться до при мальної комісії  на підставі результатів участі у 

конкурсі відповідно до вимог ци   равил.  

 ерева ним правом на зара ування (переведення) на місця  що 

 інансуються за ра унок цільового пільгового дер авного кредиту  мають 

осо и  які зазначені в пункті 1  розділу VІІІ ци   равил. Іншим категоріям 

вступників право на зара ування (переведення) на місця  що  інансуються за 

ра унок цільового пільгового дер авного кредиту  нада ться в разі відсутності 

осі  названої вище категорії а о ї  письмової відмови від таки  місць.  
 

 ІV. Особливості прийому на навчання до  акладів ви ої освіти 

іно ем ів та осіб бе  громадянства 

1.  ри ом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осі   ез 

громадянства зді сню ться згідно із Законами  країни « ро вищу освіту»  « ро 

правови  статус іноземців та осі   ез громадянства»  « ро закордонни  

українців»  « ро  і енців та осі   які потре ують додаткового а о тимчасового 

за исту»   казом  резидента  країни від 0  червня 199  року № 271 « ро 

за оди щодо розвитку економічного співро ітництва о ласте   країни з 

сумі ними о ластями Респу ліки  ілорусь і адміністративно-територіальними 

одиницями Респу ліки  олдова»  постановами Ка інету  іністрів  країни від 

26 лютого 199  року № 1 6 « ро навчання іноземни  громадян в  країні»  від 

11 вересня 201  року № 6   «Деякі питання на ору для навчання іноземців та 

осі   ез громадянства»  наказом  іністерства освіти і науки  країни від 01 

листопада 201  року № 1  1 «Деякі питання організації на ору та навчання 

(ста ування) іноземців та осі   ез громадянства»  заре строваним у 

 іністерстві юстиції  країни 2  листопада 201  року за № 200  2   6.  

2. Іноземці та осо и  ез громадянства (далі – іноземці) мо уть здо увати 

вищу освіту за кошти  ізични  та а о юридични  осі   якщо інше не 

перед ачено мі народними договорами  країни  згода на о ов’язковість яки  

надана Вер овною Радою  країни  законодавством а о угодами мі  закладами 

вищої освіти про мі народну академічну мо ільність.  

 ри ом іноземців до  ніверситету на навчання за ра унок коштів 

дер авного  юд ету зді сню ться в ме а  квот для іноземців. 

(пункт в новій редакції відповідно до наказу Національного університету 

«Одеська юридична академія» № 783-21 від 14 травня 2020 р.) 

  разі подання документів на неакредитовані освітні програми 

(спеціальності)  вступники осо исто підписують окреми  документ щодо 

поін ормованості про відсутність акредитації та озна омлення з частиною 

шостою статті 7 Закону  країни “ ро вищу освіту”. 
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 . Зара ування вступників з числа іноземців на навчання за кошти  ізични  

та а о юридични  осі  мо е зді снюватися закладами вищої освіти:  

1) двічі на рік  до і на початку академічни  семестрів (але не пізніше 01 

листопада і 01  ерезня відповідно)  для здо уття ступенів  акалавра  магістра;  

2) упродов  року для навчання в аспірантурі  ад’юнктурі  докторантурі.  

 ніверситет о числю   али оцінки вступника на основі документа про 

попередні  здо ути  рівень освіти та встановлю  мінімально нео  ідне для 

вступу значення кількості  алів оцінок із загальноосвітні  предметів  з яки  

проводиться вступне випро ування.  

Зара ування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти 

зді сню ться за результатами вступни  випро увань з визначени  предметів і 

мови навчання та на підставі академічни  прав на продов ення навчання  що 

надаються документом про здо ути  рівень освіти в країні  ого по од ення  і 

вра ування  алів успішності  що дають право на продов ення навчання на 

наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни  що видала 

документ про здо ути  рівень освіти.  

 .  сі категорії іноземців  які вступають на навчання  зара овуються до 

закладів вищої освіти  країни на підставі наказів про зара ування. 

 ідтверд енням  акту навчання мо е  ути довідка  с ормована в Єдині   азі. 

 . Вимоги  ніверситету щодо відповідності вступників із числа іноземців  

які при ули в  країну з метою навчання  умовам при ому на відповідні рівні 

вищої освіти  а тако  строки при ому заяв і документів  проведення вступни  

випро увань та зара ування зазначаються у  равила  при ому та 

оприлюднюються на о іці ному ве -са ті  ніверситету.  

6. Іноземці  яким надаються дер авні стипендії за мі народними 

договорами  загальнодер авними програмами  іншими мі народними 

зо ов'язаннями  країни  при маються на навчання в ме а  установлени  квот 

для іноземців на підставі направлень  іністерства освіти і науки  країни.  

7. Іноземці  які при увають в  країну для участі в програма  академічної 

мо ільності а о для здо уття вищої освіти за узгод еними мі  українським та 

іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами при маються 

на навчання з ура уванням відповідни  договірни  зо ов'язань  ніверситету.  

 . Закордонні українці  які на законни  підстава  пере увають в  країні і 

статус яки  засвідчени  посвідченням закордонного українця  при вступі до 

 ніверситету користуються такими самими правами на здо уття освіти  що   

громадяни  країни  за винятками встановленими Конституці ю  країни  

законами  країни чи мі народними договорами  згода на о ов'язковість яки  

надана Вер овною Радою  країни.  

Закордонні українці  статус яки  засвідчени  посвідченням закордонного 

українця  мо уть зара овуватись на навчання за дер авним замовленням у 

ме а  установлени  квот для іноземців за спів есідою з предметів  

перед ачени  цими  равилами.  

9. Іноземці та осо и  ез громадянства  які пості но про ивають в  країні  

осо и  яким надано статус  і енця в  країні  та осо и  які потре ують 
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додаткового а о тимчасового за исту  і вступають до закладів вищої освіти за 

правилами  перед аченими цими  мовами для громадян  країни  мо уть  рати 

участь у конкурсному від орі на місця дер авного замовлення в ме а  

встановлени  Ка інетом  іністрів  країни квот на основі спеціального 

конкурсного  ала  яки  розра ову ться як відношення конкурсного  ала 

вступника  визначеного відповідно до пункту восьмого розділу VII ци   мов  

до мінімального конкурсного  ала надання рекомендаці  на місця дер авного 

(регіонального) замовлення за загальним конкурсом на цю конкурсну 

пропозицію в попередньому році (за відсутності такого  ала використову ться 

аналогічни  показник за іншою  максимально спорідненою  конкурсною 

пропозиці ю в ме а  закладу вищої освіти  у разі немо ливості - іншого 

закладу вищої освіти за рішенням при мальної комісії). 
 

 

XV. Забе печення відкритості та про орості при проведенні прийому до 

Університету 

1. На засіданні при мальної комісії мають право  ути присутніми 

представники засо ів масової ін ормації (не  ільше дво  осі  від одного засо у 

масової ін ормації). 

2. Громадські організації мо уть звернутися до  іністерства освіти і науки 

 країни із заявою про надання їм права вести спостере ення за ро отою 

при мальни  комісі . Громадські організації  яким таке право надано 

 іністерством освіти і науки  країни  мо уть направляти на засідання 

при мальни  комісі  свої  спостерігачів.  ри мальні комісії зо ов’язані 

створити нале ні умови для присутності громадськи  спостерігачів на свої  

засідання   а тако  надати їм мо ливість озна омлення до засідання з 

документами  що надаються членам при мальної комісії.  

 .  ніверситет зо ов’язани  створити умови для озна омлення вступників з 

ліцензі ю на провад ення освітньої діяльності  серти ікатами про акредитацію 

відповідної спеціальності (напряму підготовки  освітньої програми).  равила 

при ому  відомості про ліцензовани  о сяг та о сяг при ому за дер авним 

замовленням за ко ною конкурсною пропозиці ю (спеціальністю  освітньою 

програмою  напрямом підготовки) та ступенем  у тому числі про кількість місць  

що виділені для вступу за квотами  оприлюднюються на ве -са ті  ніверситету 

не пізніше ро очого дня  наступного після затверд ення погод ення чи 

отримання відповідни  відомосте .  

 . Голова при мальної комісії оголошу  про засідання комісії не пізніше 

дня  що переду  дню засідання  в осо ливи  випадка  – не пізніше ні  за три 

години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного 

засідання оприлюдню ться на о іці ному ве -са ті  ніверситету.  

 .  одання вступником недостовірни  персональни  дани   недостовірни  

відомосте  про здо уту раніше освіту  про наявність права на зара ування за 

квотами  права на зара ування за спів есідою  про участь в учнівськи  

олімпіада  та конкурса -за иста   алої академії наук  країни  про 



56 
 

про од ення зовнішнього незале ного оцінювання   підставою для скасування 

наказу про зара ування в частині  що стосу ться цього вступника.  

6. Ін ормування громадськості про ліцензовани  о сяг  о сяг місць  що 

 інансуються за дер авним замовленням  вартість навчання за спеціальностями 

(напрямами підготовки  спеціалізаціями  освітніми програмами) осі  (прізвища 

та ініціали)  які подали заяви щодо вступу  ї  рекомендування до зара ування та 

зара ування до  ніверситету зді сню ться ін ормаці ними системами на 

підставі дани  Єдиної  ази через розділ «Вступ» ве -са ту Єдиної  ази за 

адресою https://vstup.edbo.gov.ua/  а тако  ін ормаці ними системами 

(відповідно до договорів  укладени  власниками (розпорядниками) таки  

систем з те нічним адміністратором Єдиної  ази). 

7. Невід’ мною частиною ци   равил   ї  додатки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vstup.edbo.gov.ua/
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Додаток № 1  

Правил прийому до На іонального 

університету “Одеська  ридична 

академія” у 2020 ро і 

 

ПЕРЕЛІК 

нака ів державних  амовників, якими ви нача ться предметні 

спе іальності та спе іалі а ії окремих спе іальностей,  а якими 

 дійсн  ться формування та ро мі ення державного  амовлення 

1. Наказ  іністерства освіти і науки  країни від 12 травня 2016 року N 

 06   ро затверд ення  ереліку предметни  спеціальносте  спеціальності 01  

 Середня освіта (за предметними спеціальностями)   за якими зді сню ться 

 ормування і розміщення дер авного замовлення та по днання спеціальносте  

(предметни  спеціальносте ) в системі підготовки педагогічни  кадрів , 

заре стровани  у  іністерстві юстиції  країни  1 травня 2016 року за N 

79  2 92  (зі змінами). 

2. Наказ  іністерства освіти і науки  країни від 21  ерезня 2016 року N 

292   ро затверд ення  ереліку спеціалізаці  підготовки здо увачів вищої 

освіти за спеціальністю 01    ро есі на освіта (за спеціалізаціями)   за якими 

зді снюються  ормування та розміщення дер авного замовлення , 

заре стровани  у  іністерстві юстиції  країни 0  квітня 2016 року за N 

  2 2 662 (зі змінами). 

3. Наказ  іністерства освіти і науки  країни від 2  травня 2016 року N 

 67   ро затверд ення  ереліку спеціалізаці  підготовки здо увачів вищої 

освіти ступенів  акалавра та магістра за спеціальністю 0    Філологія   за 

якими зді снюються  ормування та розміщення дер авного замовлення , 

заре стровани  у  іністерстві юстиції  країни 0  червня 2016 року за N 

825/2 9   (зі змінами). 

4. Наказ  іністерства освіти і науки  країни від 12 травня 2016 року N 

 07   ро затверд ення  ереліку спеціалізаці  підготовки здо увачів вищої 

освіти за спеціальністю 27   Транспортні те нології (за видами)   за якими 

зді снюються  ормування та розміщення дер авного замовлення , 

заре стровани  у  іністерстві юстиції  країни 27 травня 2016 року за N 

784/28914. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28928.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28928.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28928.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28928.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28928.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28662.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28662.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28662.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28662.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28955.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28955.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28955.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28955.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28914.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28914.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28914.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28914.html
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5. Наказ  іністерства о орони здоров'я  країни від 02 листопада 201  

року N 201    ро затверд ення переліку спеціалізаці  підготовки здо увачів 

вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 227  Фізична терапія  

ерготерапія   заре стровани  у  іністерстві юстиції  країни 26 листопада 201  

року за N 1     27 7. 

6. Наказ  іністерства освіти і науки  країни від 01 лютого 2019 року N 

112   ро затверд ення переліку спеціалізаці  підготовки здо увачів вищої 

освіти за спеціальністю 271  Річкови  та морськи  транспорт   за якими 

зді сню ться  ормування та розміщення дер авного замовлення , 

заре стровани  у  іністерстві юстиції  країни 20 лютого 2019 року за N 

175/33146. 

7. Наказ  іністерства освіти і науки  країни від 17 вересня 2019 року N 

1202   ро затверд ення  ереліку спеціалізаці  підготовки здо увачів вищої 

освіти ступенів  акалавра та магістра за спеціальністю 016  Спеціальна освіта   

за якими зді сню ться  ормування та розміщення дер авного замовлення , 

заре стровани  у  іністерстві юстиції  країни  0 вересня 2019 року за N 

1078/34049. 

8. Наказ  іністерства освіти і науки  країни від 17 вересня 2019 року N 

1201   ро затверд ення  ереліку спеціалізаці  підготовки здо увачів вищої 

освіти ступенів  акалавра та магістра за предметною спеціальністю 01 .02 

 Середня освіта.  ова та література (із зазначенням мови)   за якими 

зді сню ться  ормування та розміщення дер авного замовлення , 

заре стровани  у  іністерстві юстиції  країни  0 вересня 2019 року за N 

1064/34035. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32787.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32787.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32787.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32787.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33146.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33146.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33146.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33146.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34049.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34049.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34049.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34049.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34035.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34035.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34035.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34035.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34035.html
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Додаток 2 

 равил при ому до Національного 

університету  

«Одеська юридична академія» у 

2020 році 

 

 

ТА  ИЦЯ 

переведення середнього  ала документа про повну загальну середню освіту  

о ра ованого за 12- альною шкалою  в шкалу 100-200 

 

 

1 100 

1,1 100 

1,2 100 

1,3 100 

1,4 100 

1,5 100 

1,6 100 

1,7 100 

1,8 100 

1,9 100 

2 100 

2,1 101 

2,2 102 

2,3 103 

2,4 104 

2,5 105 

2,6 106 

2,7 107 

2,8 108 

2,9 109 

3 110 

3,1 111 

3,2 112 

3,3 113 

3,4 114 

3,5 115 

3,6 116 

3,7 117 

3,8 118 

3,9 119 

4 120 
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4,1 121 

4,2 122 

4,3 123 

4,4 124 

4,5 125 

4,6 126 

4,7 127 

4,8 128 

4,9 129 

 

5 130 

5,1 131 

5,2 132 

5,3 133 

5,4 134 

5,5 135 

5,6 136 

5,7 137 

5,8 138 

5,9 139 

6 140 

6,1 141 

6,2 142 

6,3 143 

6,4 144 

6,5 145 

6,6 146 

6,7 147 

6,8 148 

6,9 149 

7 150 

7,1 151 

7,2 152 

7,3 153 

7,4 154 

7,5 155 

7,6 156 

7,7 157 

7,8 158 

7,9 159 

8 160 

8,1 161 

8,2 162 
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8,3 163 

8,4 164 

8,5 165 

8,6 166 

8,7 167 

8,8 168 

8,9 169 
 

9 170 

9,1 171 

9,2 172 

9,3 173 

9,4 174 

9,5 175 

9,6 176 

9,7 177 

9,8 178 

9,9 179 

10 180 

10,1 181 

10,2 182 

10,3 183 

10,4 184 

10,5 185 

10,6 186 

10,7 187 

10,8 188 

10,9 189 

11 190 

11,1 191 

11,2 192 

11,3 193 

11,4 194 

11,5 195 

11,6 196 

11,7 197 

11,8 198 

11,9 199 

12 200 
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Додаток   
 равил при ому до 

Національного університету 

«Одеська юридична академія» 

у 2020 році 

 

ТАБЛИЦЯ 

переведення балів документів про освіту для вступу для  добуття ступеня 

магістра в 200 шкалу. 
 

5 - ти бальна система 100 – бальна система 200 – бальна система 

5 100 200 

 99 199 

 98 198 

 97 197 

 96 196 

 95 195 

 94 194 

 93 193 

 92 192 

 91 191 

 90 190 

4 89 189 

 88 188 

 87 187 

 86 186 

 85 185 

 84 184 

 83 183 

 82 182 

 81 181 

 80 180 

 79 179 

 78 178 

 77 177 

 76 176 

 75 175 

 74 174 

3 73 173 

 72 172 

 71 171 

 70 170 

 69 169 
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 68 168 

 67 167 

 66 166 

 65 165 

 64 164 

 63 163 

 62 162 

 61 161 

 60 160 

2 59 159 

 58 158 

 57 157 

 56 156 

 55 155 

 54 154 

 53 153 

 52 152 

 51 151 

 50 150 

 49 149 

 48 148 

 47 147 

 46 146 

 45 145 

 44 144 

 43 143 

 42 142 

 41 141 

 40 140 

 39 139 

 38 138 

 37 137 

 36 136 

 35 135 

1 34 134 

 33 133 

 32 132 

 31 131 

 30 130 

 29 129 

 28 128 

 27 127 

 26 126 
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 25 125 

 24 124 

 23 123 

 22 122 

 21 121 

 20 120 

 19 119 

 18 118 

 17 117 

 16 116 

 15 115 

 14 114 

 13 113 

 12 112 

 11 111 

 10 110 

 9 109 

 8 108 

 7 107 

 6 106 

 5 105 

 4 104 

 3 103 

 2 102 

 1 101 
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Додаток 4  

до  равил при ому до 

Національного університету  

«Одеська юридична академія» у 2020 році 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ  

ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ  

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» 

 

АСПІРАНТУРА 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Аспірантура Національного університету «Одеська юридична 

академія» (далі –  ніверситет)   основною  ормою підготовки  а івців 

освітньо-наукового ступеня доктора  ілосо ії.  ровад ення освітньої 

діяльності в аспірантурі  ніверситету зді сню ться відповідно до ліцензії 

 іністерства освіти і науки  країни та затверд ени  вченою радою 

 ніверситету правил при ому.  

1.2.  равила при ому до аспірантури  ніверситету   невід’ мною 

частиною  равил при ому до Національного університету «Одеська юридична 

академія» в 2020 році (далі –  равила при ому)  розро лени   ри мальною 

комісі ю  ніверситету (далі – при мальна комісія) відповідно до  мов при ому 

для здо уття вищої освіти в 2020 році  затверд ени  наказом  іністерства 

освіти і науки  країни від 11  овтня 2019 року № 12    та заре стровани  у 

 іністерстві юстиції  країни 02 грудня 2019 року за №1192   16   (далі –  мов 

при ому). 

1.3.   випадка   неврегульовани   равилами при ому до аспірантури 

 ніверситету (далі –  равила при ому до аспірантури)  нео  ідно керуватися 

 равилами при ому та  мовами при ому. 

1.4. На навчання для здо уття ступеня доктора  ілосо ії до аспірантури 

 ніверситету на конкурсні  основі при маються осо и  які здо ули освіту на 

другому (магістерському рівні) за освітньо-про есі ною освітньо-науковою 

програмами підготовки  за освітньо-квалі ікаці ним рівнем спеціаліста.  

 ідготовка в аспірантурі  ніверситету зді сню ться за ра унок:  

- коштів Дер авного  юд ету  країни – за дер авним замовленням (денна 

і вечірня  орма навчання); 

- коштів юридични  та  ізични  осі  (на умова  контракту) – понад 

дер авне замовлення (денна та заочна  орма навчання). 

1.5.  ри ом до аспірантури  ніверситету зді сню ться на конкурсні  

основі незале но від д ерел  інансування навчання. Вступ поза конкурсом для 

здо уття ступеня доктора  ілосо ії не допуска ться. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15
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1.6.  Осо и  які навчаються в аспірантурі а о докторантурі  мають право 

на навчання одночасно за декількома освітніми програмами  а тако  у 

декілько  заклада  вищої освіти. Не допуска ться одночасне навчання за двома 

чи  ільше спеціальностями (спеціалізаціями  освітніми програмами  напрямами 

підготовки  рівнями  ступенями   ормами здо уття освіти) за кошти дер авного 

а о місцевого  юд етів  крім випадків по днання спеціалізаці  (предметни  

спеціальносте ) в одні  освітні  програмі.  

1.7. За ороня ться одночасне навчання на денні   ормі навчання в 

аспірантурі  ніверситету за кількома спеціальностями.  

1.8. Громадяни  які не завершили навчання в аспірантурі за кошти 

дер авного а о місцевого  юд ету (за дер авним а о регіональним 

замовленням)  мають право повторного вступу для  езоплатного здо уття вищої 

освіти за ступенем вищої освіти доктора  ілосо ії  за умови відшкодування до 

дер авного  юд ету коштів  витрачени  на оплату послуг з підготовки 

 а івців  відповідно до  орядку відшкодування коштів дер авного а о 

місцевого  юд етів  витрачени  на оплату послуг з підготовки  а івців  

затверд еного  остановою Ка інету міністрів  країни від 26 серпня 201  року 

№6  . 

1.9.  ніверситет зді сню  при ом в аспірантуру за спеціальностями  

зазначеними в та лиці 1. 

 

Та лиця 1. Перелік наукових спе іальностей,  а якими оголошується 

прийом на навчання та нормативні терміни навчання в аспірантурі 

На іонального університету «Одеська  ридична академія» 

 

Галузь знань і 

спеціальносте  
Спеціалізація 

Нормативні терміни навчання 

Денна 

 орма 

 

Вечірня 

 орма 
Заочна  орма 

0  Гуманітарні 

науки 

0   Філосо ія 

 

  роки 

 

  роки   роки 

0  Соціальні та 

поведінкові науки 

0 2  олітологія 

 

  роки 

 

  роки   роки 

0   раво 

0 1  раво 

Фундаментальна 

юриспруденція   

 риватне право і 

підпри мництво 

 у лічне право 

Кримінальна 

юстиція  

 

  роки 

 

 

 

  роки 

 

  роки 

29  і народні 

відносини 

 

  роки 
 

  роки 
  роки 
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29   і народне 

право 

 

 

2. ПРОЦЕДУРА, ПЕРЕЛІК І СТРОКИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ 
ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

2.1. Організацію при ому вступників до  ніверситету зді сню  

при мальна комісія відповідно до  равил при ому та  равил при ому до 

аспірантури.  

2.2. Строки при ому заяв і документів  проведення вступни  випро увань  

конкурсного від ору та зара ування на навчання до аспірантури  ніверситету 

зазначені в та лиці 2. 

 

Та лиця 2. Строки прийому  аяв і документів, проведення вступних 

випробувань, конкурсний відбір та  арахування на навчання 

вступників до аспірантури Університету 

 

Етапи вступної кампанії Денна  орма навчання Заочна  орма 

навчання 

І етап 

 очаток при ому заяв та 

документів 

2  ерезня 2020 року 2  ерезня 2020 року 

Закінчення при ому заяв та 

документів 

16  ерезня 2020 року 16  ерезня 2020 року 

Строки проведення 

 ніверситетом вступни  

випро увань 

з 17  ерезня 2020 року до 

2   ерезня 2020 року 

з 17  ерезня 2020 року 

до 2   ерезня 2020 

року 

Термін оприлюднення 

ре тингового списку 

вступників 

до  0  ерезня 2020 року до  0  ерезня 2020 

Терміни зара ування 

вступників 

до 1 квітня 2020 року до 1 квітня 2020 року 
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Етапи вступної кампанії Денна і вечірня  орма 

навчання (за ра унок 

коштів дер авного 

 юд ету) 

Заочна і денна  орма 

навчання (за ра унок 

коштів  ізични  а о 

юридични  осі ) 

ІІ етап 

 очаток при ому заяв та 

документів 

  серпня 2020 року   серпня 2020 року 

Закінчення при ому заяв та 

документів 

17 серпня 2020 року 17 серпня 2020 року 

Строки проведення 

 ніверситетом вступни  

випро увань 

з 1  серпня 2020 року до 

 1 серпня 2020 року 

з 1  серпня 2020 року 

до  1 серпня 2020 року 

Термін оприлюднення 

ре тингового списку 

вступників 

до 7 вересня 2020 року до 1  овтня 2020 року 

Терміни зара ування 

вступників 

до 1  вересня 2020 року до 10  овтня 2020 

року 

 

2.3. Вступники до аспірантури Університету особисто пода ть в 
паперовій формі до приймальної комісії такі документи: 

- заяву із зазначенням спеціальності   орми навчання (денна  вечірня а о 

заочна); 

- документ  що посвідчу  осо у та громадянство (відповідно до статті   

Закону  країни « ро громадянство  країни») та  ого дві копії; 

- ві ськови  квиток а о посвідчення про приписку – для 

ві ськовозо ов’язани    ого дві копії та довідку вступника-призовника 

(ві ськовозо ов’язаного запасу);  

- документи дер авного зразка (оригінал) про раніше здо ути  освітньо-

квалі ікаці ни  рівень магістра (спеціаліста)  на основі якого зді сню ться 

вступ  і додаток до нього та ї  копії  диплом  акалавра з додатками та ї  копії 

а о документ з додатками (у випадку  коли вони перед ачені) та ї  копії про 

здо ути  за кордоном ступінь (рівень) освіти. Для ци  документів о ов’язковою 

  процедура визнання і встановлення еквівалентності документа  що 

зді сню ться відповідно до  орядку визнання здо ути  в іноземни  вищи  

навчальни  заклада  наукови  ступенів затверд еного Наказом  іністерства 

освіти і науки  країни від 05.08.2016  № 9 2.  

- рекомендацію вченої ради  ніверситету (за наявності); 
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        - протокол спів есіди з ма  утнім науковим керівником  яки  нада  згоду 

зді снювати наукове керівництво аспірантом (на  ланку); 

- серти ікат тестів  що підтверд у  знання англі ської мови - ТОЕFL  а о 

Internationa  Eng ish Language Тesting System а о серти ікат  am ridge Eng ish 

Language  ssessment та ї  копії (не ни че рівня В2 Загально вропе ськи  

рекомендаці  з мовної освіти а о аналогічного рівня); що підтверд у  знання 

німецької мови – ді сни  серти ікат Test af (не ни че рівня В2 

Загально вропе ськи  рекомендаці  з мовної освіти а о аналогічного рівня); що 

підтверд у  знання  ранцузької мови - TestDaf а о DALF(не ни че рівня В2 

Загально вропе ськи  рекомендаці  з мовної освіти а о аналогічного рівня)   

(за наявності);  

- серти ікат  видани  підготовчим відділенням  ніверситету за 

результатами про од ення курсу підготовки до складання мі народного 

іспиту  що відповіда  рівню В2 Загально вропе ськи  рекомендаці  з мовної 

освіти та  ого копія (за наявності); 

- п’ять кольорови   отокарток розміром     см; 

- авто іогра ію;  

- осо ови  листок з о ліку кадрів; 

- дослідницьку пропозицію за темою ма  утнього дисертаці ного 

дослід ення; 

- відгук наукового керівника на дослідницьку пропозицію; 

-  арактеристику-рекомендацію з останнього місця ро оти (на  ланку 

підпри мства  установи  організації); 

- копію довідки про присво ння іденти ікаці ного номера (2 копії); 

- медичну довідку про стан здоров’я за  ормою № 0 6 о; 

- копію трудової кни ки. 

2.4.  сі копії документів засвідчуються за оригіналами при мальною 

комісі ю  ніверситету  а о в установленому законодавством порядку. Копії 

документу  що посвідчу  осо у та громадянство  ві ськового квитка 

(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів  ез 

пред’явлення оригіналів не при маються. 

      Документи для вступу при маються при мальною комісі ю  ніверситету 

з 2 бере ня 2020 року до 16 бере ня 2020 року та   3 серпня 2020 року до 17 

серпня 2020 року з 9.00 години до 17.00 години за адресою: місто Одеса  

вулиця Академічна  9  ка . № 30. 

2.5.  ри мальна комісія розгляда  заяви та документи вступників і 

при ма  рішення про допуск до участі в конкурсному від орі для вступу на 

навчання до аспірантури  ніверситету протягом трьо  ро очи  днів з дати 

отримання результатів вступни  випро увань  але не пізніше дати  що переду  

дню оголошенню ре тингового списку вступників із зазначенням 

рекомендовани  до зара ування. Оприлюднення відповідни  рішень 

зді сню ться на ве -са ті  ніверситету. 
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3. ЗМІСТ, ФОРМА І СТРОКИ ВСТУПНИ  ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ 
КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ 

3.1. Вступні іспити на навчання для здо уття ступеня доктора  ілосо ії 

складаються з: 

- вступного усного іспиту із спеціальності (в о сязі стандарту вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності); 

- вступного іспиту з одні ї з іноземни  мов на ви ір вступника (англі ської  
німецької   ранцузької) у  ормі усного випро ування  яки  склада ться з трьо  

частин і містить низку завдань різни  рівнів складності  націлени  на перевірку 

рівня с ормованості мовленн вої та мовної компетентності в о сязі  що 

відповіда  рівню В2 Загально вропе ськи  рекомендаці  з мовної освіти. Іспит 

з іншої іноземної мови склада ться за рішенням Вченої ради  ніверситету у 

разі  коли знання ці ї мови нео  ідне для ро оти над дисертаці ю; 

- вступного усного іспиту з  ілосо ії (в о сязі навчальни  програм для 

вищи  навчальни  закладів);  

- дослідницької пропозиції - наукового тексту о сягом 7-10 сторінок  

підготовлени  вступником до аспірантури  в якому о ґрунтову ться тематика 

ма  утнього дисертаці ного дослід ення англі ською німецькою  ранцузькою 

та українською мовами. Вимоги до дослідницької пропозиції деталізуються у 

програма  вступного випро ування.  резентація дослідницької пропозиції    

частиною вступного іспиту зі спеціалізації і поляга  в заслу овуванні та 

о говоренні наукового повідомлення вступника.   

3.2. Вступник  яки  підтвердив сві  рівень знання  зокрема англі ської 

мови  ді сним серти ікатом тестів ТОЕFL  а о Internationa  Eng ish Language 

Nesting System  серти ікатом  am ridge Eng ish Language  ssessment; Test af 

а о   LF (не ни че рівня В2) звільня ться від складання вступного іспиту з 

іноземної мови.  ри визначені результатів конкурсу зазначені серти ікати 

прирівнюються до результатів вступного випро ування з іноземної мови з 

на вищим  алом.  

3.3. Вступникам  які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 

(спеціальності)  ні  та  яка зазначена в ї  дипломі магістра (спеціаліста)  

мо уть  ути рішенням  ри мальної комісії призначені додаткові вступні 

випро ування.   

3.4. Вступні іспити до аспірантури  ніверситету проводяться 

предметними комісіями у складі трьо -п’яти осі   які призначаються 

керівником  ніверситету  до якого включаються доктори наук та доктори 

 ілосо ії (кандидати наук)  які проводять наукові дослід ення за певною 

спеціальністю та відповідають за виконання нале ної освітньо-наукової 

програми.   

3.5. Конкурсни   ал о числю ться як сума результатів вступни  

випро увань. Вступні випро ування оцінюються за 100- альною шкалою.  

3.6. Результати вступни  випро увань до аспірантури ді сні для вступу 

до  ніверситету протягом 12 місяців.  
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3.7. Рішенням при мальної комісії результати вступного іспиту з 

конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність мо уть  ути 

зара овані для участі у конкурсному від орі на іншу спеціальність в аспірантурі 

 ніверситету. 

3.8.  рограми  а ови  випро увань для вступу на основі здо утого 

освітньо-квалі ікаці ного рівня розро ляються і затверд уються 

 ніверситетом не пізніше ні  за три місяці до початку при ому документів. 

 рограми  а ови  випро увань оприлюднюються на ве -са ті  ніверситету та 

в при мальні  комісії. 

3.9. Осо и  які  ез пова ни  причин не з’явилися на вступні 

випро ування у визначени  розкладом час  а о знання яки   уло оцінено ни че 

встановленого цими  равилами мінімального рівня  а тако  осо и  які за рали 

документи після дати закінчення при ому документів  до участі в наступни  

вступни  випро ування  та у конкурсному від орі не допускаються.  

3.10.  інімальни  рівень оцінки вступного випро ування  у зв’язку з 

отриманням якого осо а не допуска ться до наступни  вступни  випро увань – 

59  алів.   

3.11.  ерескладання вступни  випро увань не допуска ться. 

3.12. Апеляції на результати вступни  випро увань  що проведені 

 ніверситетом  розгляда  апеляці на комісія  склад та порядок ро оти якої 

затверд уються наказом ректора. 

3.13. Зара ування на навчання до аспірантури  ніверситету за кошти 

дер авного  юд ету закінчу ться не пізніше 1  вересня  поточного року  окрім 

зара ування на навчання іноземців та осі   ез громадянства  які при ули в 

 країну з метою навчання і вступають до  ніверситету відповідно до 

відведени   іністерством освіти та науки  країни квот а о вступають на 

підставі договорів  укладени  вищими навчальними закладами з  ізичними та 

юридичними осо ами. Строки проведення спів есіди та зара ування зазначени  

іноземців і осі   ез громадянства визначаються при мальною комісі ю. 

 

 

4. Формування та оприл днення рейтингового списку вступників. 

Надання рекоменда ій для  арахування 

 .1. Ре тингови  список вступників   орму ться з вступників  які мають 

право на зара ування за конкурсом. Ре тингови  список вступників 

впорядкову ться за конкурсним  алом від вищого до ни чого.   ре тинговому 

списку вступників зазначаються: прізвище  ім'я та по  атькові вступника; 

конкурсни   ал вступника.  

 .2. Списки вступників  рекомендовани  до зара ування   ормуються 

при мальною комісі ю та оприлюднюються шля ом розміщення на 

ін ормаці ни  стенда  при мальни  комісі  та ве -са ті  ніверситету. 

 . . Рішення про рекомендацію до зара ування вступників на місця за 

кошти дер авного  юд ету при мальна комісія при ма  не пізніше 1  вересня 

2020 р.  та згідно з порядком  ормування ре тингового списку  що 
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впорядкову ться відповідно до конкурсного  ала вступника – від вищого до 

ни чого  за яким вступник потрапля  у число ти    то мо е  ути 

рекомендовани  до зара ування.  

 . . Формування списків рекомендовани  до зара ування вступників 

зді сню ться при мальною комісі ю у ме а  встановленого (граничного) 

о сягу місць  що  інансуються за кошти дер авного  юд ету  за ї  відсутності 

та а о понад – у ме а  ліцензі ного о сягу.  

 . . О іці ним повідомленням про надання рекомендаці  до зара ування 

вва а ться оприлюднення відповідного рішення на стенда  при мальни  

комісі   ніверситету. Рішення при мальної комісії про рекомендацію до 

зара ування тако  розміщу ться на ве -са ті  ніверситету. Рекомендованим до 

зара ування вступникам мо уть надсилатись повідомлення засо ами 

електронного та мо ільного зв'язку. 

 .6.  ри мальна комісія при ма  рішення про зара ування на навчання на 

місця за кошти дер авного  юд ету не пізніше 1  вересня 2020 р. 

 .7. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти 

 ізични  та юридични  осі  при ма ться за заявою вступника у довільні  

 ормі  що пода ться до 16  ерезня 2020 року (І етап) а о до 17 серпня 2020 року 

(ІІ етап) до при мальної комісії  ніверситету та долуча ться до  ого осо ової 

справи.   

4.8. Договір про надання освітні  послуг мі  закладом вищої освіти та 

 ізичною (юридичною) осо ою уклада ться після видання наказу про 

зара ування.   разі якщо договір не  уде укладено протягом дво  ти нів з дати 

видання наказу про зара ування  це  наказ скасову ться у частині зара ування 

ці ї осо и. Оплата навчання зді сню ться за договором  укладеним сторонами.   

5. Нака  про  арахування 

 .1. Накази про зара ування на навчання до аспірантури видаються 

ректором  ніверситету на підставі рішення при мальної комісії відповідно до 

списків вступників  рекомендовани  до зара ування  та оприлюднюються на 

ін ормаці ному стенді при мальної комісії і ве -са ті  ніверситету у вигляді 

списку зара овани . 

 .2. Рішення при мальної комісії про зара ування вступника мо е  ути 

скасоване при мальною комісі ю у разі виявлення порушень законодавства з 

 оку вступника  а саме подання вступником недостовірни  персональни  дани   

недостовірни  відомосте  про здо уту раніше освіту. 

 . . Вступники мо уть  ути відра овані з аспірантури  ніверситету за 

власним  а анням  про що вида ться відповідни  наказ. 

 

6. Особливості прийому  до аспірантури Університету іно ем ів та осіб 

бе  громадянства  

6.1.  ідготовка іноземців та осі   ез громадянства зді сню ться згідно із 

Законами  країни « ро вищу освіту»  « ро правови  статус іноземців та осі  

 ез громадянства»  « ро закордонни  українців»  постановою Ка інету 

 іністрів  країни від 11 вересня 201  року № 6   «Деякі питання на ору для 
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навчання іноземців та осі   ез громадянства»  наказом  іністерства освіти і 

науки  країни від 01 листопада 201  року № 1  1 «Деякі питання організації 

на ору та навчання (ста ування) іноземців та осі   ез громадянства. Іноземці  

яким надаються дер авні стипендії за мі народними договорами  

загальнодер авними програмами  іншими мі народними зо ов'язаннями 

 країни  при маються на навчання у ме а  встановлени  квот при ому до 

вищи  навчальни  закладів  країни на підставі направлень  іністерства освіти 

і науки  країни.  

6.2. Навчання іноземни  громадян та осі   ез громадянства зді сню ться 

на підставі: 

- мі народни  договорів  країни та а о мі народни  програм о міну чи 

мо ільності; 

- на підставі договорів  укладени  мі   ніверситетом та вищими 

навчальними закладами інши  країн  щодо о міну вченими чи академічної 

мо ільності; 

- за ра унок коштів юридични  та  ізични  осі  (на умова  контракту). 

Іноземці та осо и  ез громадянства мо уть здо увати вищу освіту за 

кошти  ізични  та юридични  осі   якщо інше не перед ачено мі народними 

договорами  країни  згода на о ов’язковість яки  надана Вер овною Радою 

 країни  законодавством а о угодами мі  вищими навчальними закладами про 

мі народну академічну мо ільність. 

6.3. Закордонні українці  які отримали направлення на навчання від 

українськи  національно-культурни  товариств  при вступі до  ніверситету 

користуються такими самими правами на здо уття освіти  що   громадяни 

 країни  за винятками  встановленими Конституці ю  країни  законами 

 країни чи мі народними договорами  згода на о ов'язковість яки  надана 

Вер овною Радою  країни. 

6.4.  ніверситет зді сню  о числення  алів оцінок вступника на основі 

документа про попередні  здо ути  рівень освіти та встановлю  мінімально 

нео  ідне для вступу значення кількості  алів оцінок із загальноосвітні  

предметів  з яки  проводиться спів есіда. 

Зара ування на навчання до аспірантури зді сню ться за результатами 

спів есіди з визначени  предметів та на підставі академічни  прав на 

продов ення навчання  що надаються документом про здо ути  рівень освіти в 

країні  ого по од ення  та вра ування  алів успішності  що дають право для 

продов ення навчання на III рівні вищої освіти відповідно до законодавства 

країни  що видала документ про здо ути  рівень освіти. 

6.5. Іно емні громадяни та особи бе  громадянства до аспірантури 
Університету особисто пода ть в паперовій формі до приймальної комісії 

такі документи: 

- заяву із зазначенням спеціальності   орми навчання (денна  вечірня а о 

заочна); 

- документ  що посвідчу  осо у та іноземне громадянство та  ого копію; 

- документ та  ого копію про здо ути  за кордоном ступінь (рівень) освіти.  
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О ов’язковою   процедура визнання і встановлення еквівалентності 

документа  що зді сню ться відповідно до  орядку визнання здо ути  в 

іноземни  вищи  навчальни  заклада  ступенів вищої освіти  затверд еного 

наказом  іністерства освіти і науки  країни від 0  травня 201  року № 504, 

заре строваного в  іністерстві юстиції  країни 27 червня 201  року за № 

614/27059; 

- документи  які підтверд ують право вступника на зара ування за 

спів есідою та ї  копії; 

- протокол спів есіди з ма  утнім науковим керівником  яки  нада  згоду 

зді снювати наукове керівництво аспірантом (на  ланку); 

- п’ять кольорови   отокарток розміром     см; 

- авто іогра ія;  

- осо ови  листок з о ліку кадрів; 

- медичну довідку про стан здоровя за  ормою № 0 6 о; 

- дослідницьку пропозицію англі ською  ранцузькою німецькою та 

українською мовами за темою ма  утнього дисертаці ного дослід ення;  

-  арактеристику-рекомендацію з останнього місця ро оти (для ти    то 

працю   на  ланку). 

6.6. Строки проведення спів есіди та зара ування іноземців і осі   ез 

громадянства  які при ули в  країну з метою навчання в аспірантурі 

 ніверситету і вступають до нього відповідно до доведени   іністерством 

освіти і науки  країни квот а о на підставі договорів  укладени   ніверситетом 

з  ізичними та юридичними осо ами  визначаються при мальною комісі ю 

 ніверситету. 

Зара ування вступників з числа іноземців та осі   ез громадянства до 

аспірантури Національного університету «Одеська юридична академія» 

зді сню ться відповідно до  равил при ому до  ніверситету. 

 

ДОКТОРАНТУРА 

 равила при ому до докторантури Національного університету «Одеська 

юридична академія» (далі –  равила при ому до докторантури) розро лені 

відповідно до  орядку підготовки здо увачів вищої освіти ступеня доктора 

 ілосо ії та доктора наук у вищи  навчальни  заклада  (наукови  установа )  

затверд еного постановою Ка інету  іністрів  країни від 2   ерезня 2016 р. № 

261. 

1. Загальні положення 

1.1.  ідготовка докторів наук в  ніверситеті зді сню ться в докторантурі 

за очною (денною)  ормою навчання за такими галузями знань та 

спеціальностями: 

0 1  раво 

29   і народне право 

1.2. Нормативни  строк підготовки доктора наук у докторантурі становить 

два роки. 
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1. . До докторантури  ніверситету при маються громадяни  країни  

іноземні громадяни та осо и  ез громадянства  які про ивають на території 

 країни на законни  підстава .  

1. . Вступ до докторантури зді сню ться на конкурсні  основі окремо за 

ко ною спеціальністю незале но від д ерела  інансування. 

1.5.  ри ом документів  о ормлення осо ови  справ вступників до 

докторантури  а тако  виконання інши   ункці   пов’язани  з при омом до 

докторантури  зді сню  відділ аспірантури та докторантури. 

2. Вимоги до вступників 

2.1. До докторантури  ніверситету при маються осо и  які мають ступінь 

доктора  ілосо ії (кандидата наук)  наукові здо утки та опу ліковані праці з 

о раної спеціальності не менше 10 (зокрема пу лікації в мі народни  

ре еровани   урнала   індексовани  в наукометрични   аза   згідно з 

вимогами до рівня наукової квалі ікації осі   які здо увають наукові ступені) і 

які мають наукові результати  що потре ують завершення а о о ормлення у 

вигляді дисертації  моногра ії чи наукової доповіді за сукупністю стате   з 

метою завершення ро оти над науковими дослід еннями та о ормлення ї  

результатів та а о для підготовки пу лікаці  до за исту для здо уття ступеня 

доктора наук. Стан готовності ро оти вступника до докторантури повинен 

становити не менше  0% загального о сягу ро оти.  

2.2.  ри ом до докторантури зді сню ться з ура уванням наукови  

досягнень вступника за о раною спеціальністю відповідно до встановлени  

вимог. 

3. Фінансування підготовки в докторантурі 

 .1.  ідготовка в докторантурі  ніверситету зді сню ться за ра унок: 

коштів Дер авного  юд ету  країни (за дер авним замовленням); 

коштів юридични  та  ізични  осі  (на умова  контракту). 

 .2.  ідготовка іноземни  громадян та осі   ез громадянства зді сню ться 

на підставі: 

мі народни  договорів  країни та   а о мі народни  програм о міну чи 

мо ільності; 

на підставі договорів  укладени  мі  університетом та вищими 

навчальними закладами (науковими установами) інши  країн  щодо о міну 

вченими чи академічної мо ільності; 

за ра унок коштів юридични  та  ізични  осі  (на умова  контракту). 

 . . Кількість докторантів  підготовка яки  зді сню ться поза дер авним 

замовленням  визнача ться вченою радою  ніверситету з ура уванням 

мо ливосте  кадрового за езпечення квалі ікованого наукового 

консультування. 

 . . Осо и  які раніше навчалися в докторантурі за дер авним замовленням 

і не за истилися а о  ули відра овані з неї достроково  мають право на 
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повторни  вступ до  докторантури за дер авним замовленням лише за умови 

відшкодування коштів  витрачени  на ї  підготовку  у визначеному Ка інетом 

 іністрів порядку. 

4. Строки прийому  аяв і документів,  о пода ться вступником до 

докторантури 

4.1.  Для вступу до докторантури вступник пода  через відділ аспірантури 

та докторантури заяву в паперові   ормі про вступ до докторантури. 

 очаток при ому документів до докторантури –  03 серпня 2020 року. 

Закінчення при ому документів до докторантури – 17 серпня 2020 року. 

Документи при маються з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 17-00,  

вул. Академічна  9  ка .  0; перерва з 1 -00 до 1 -00; ви ідні – су ота  неділя. 

 .2. До заяви вступник дода : 

заяву 

розгорнуту пропозицію  в які  міститься: план-гра ік дослідницької 

ро оти та ін ормація про о сяг наукової ро оти  нео  ідної для підготовки 

результатів проведени  дослід ень до пу лічного за исту; 

витяг ка едри про рекомендацію до вступу до докторантури та 

призначення наукового консультанта;  

витяг Вченої ради про рекомендацію до вступу до докторантури та 

призначення наукового консультанта; 

витяг ка едри про затверд ення теми;  

витяг Вченої ради про затверд ення теми;  

наукові здо утки та опу ліковані праці з о раної спеціальності  у вигляді 

списку опу ліковани  після за исту дисертації доктора  ілосо ії (кандидата 

наук) наукови  праць; 

письмову  арактеристику наукової діяльності вступника  складену 

доктором наук  яки    штатним науково-педагогічним а о науковим 

працівником  ніверситету  із згодою  ути науковим консультантом в разі 

зара ування вступника до докторантури; 

копію документа дер авного зразка про раніше здо ути  ступінь доктора 

 ілосо ії (кандидата наук)  на основі якого зді сню ться вступ; 

копію атестата про присво ння вченого звання доцента (про есора  

старшого дослідника  старшого наукового співро ітника) (за наявності); 

осо ови  листок з о ліку кадрів  засвідчени  печаткою ті ї установи  в які  

вступник до докторантури працю ; 

копію документа  що посвідчу  осо у та громадянство; 

копію довідки про присво ння іденти ікаці ного номера;  

чотири кольорові  отокартки розміром       см; 

копію трудової кни ки.  

 аспорт  диплом про вищу освіту  диплом про присуд ення наукового 

ступеня доктора  ілосо ії (кандидата наук)  атестат про присво ння вченого 

звання доцента (про есора)  старшого дослідника (старшого наукового 

співро ітника) пред’являються вступниками осо исто. 
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 сі копії документів засвідчуються за оригіналами відділом аспірантури та 

докторантури а о в установленому законодавством порядку. 

Факт озна омлення вступника з  равилами при ому до докторантури 

 ніверситету  порядком зара ування  іксу ться в заяві вступника та 

підтверд у ться  ого осо истим підписом при поданні заяви у паперові   ормі. 

 . . Для вступу до докторантури вступник не менше ні  за два місяця  до 

вступу пода  ка едрі розгорнуту пропозицію  в які  міститься план 

дослідницької ро оти.  ротягом місяця відповідна ка едра заслу ову  наукові 

доповіді усі  вступників і шля ом голосування визнача  мо ливість 

зара ування ко ного вступника до докторантури та пода  висновки на розгляд 

вченої ради  ніверситету. 

 . . Осо а  яка пода  для вступу до докторантури диплом  що видани  

іноземним вищим навчальним закладом  допуска ться до вступу нарівні з 

іншими вступниками.   разі позитивного рішення вченої ради  ніверситету 

щодо зара ування такого вступника в докторантуру вчена рада  ніверситету 

одночасно при ма  рішення про визнання  ого диплома.   разі відмови вчена 

рада  ніверситету нада  вступнику о ґрунтоване пояснення причин такої 

відмови. 

 . . Вчена рада  ніверситету в місячни  строк розгляда  висновки 

відповідної ка едри і з ура уванням виділеного  ніверситету о сягу при ому 

за дер авним замовленням до докторантури за відповідною спеціальністю 

при ма  рішення про зара ування вступника до докторантури та відповідно до 

наданої  арактеристики наукової діяльності вступника признача  докторанту 

наукового консультанта з числа штатни  науково-педагогічни  а о наукови  

працівників  ніверситету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності 

а о відмовля  у зара уванні вступника.  

 .6. Рішення вченої ради затверд у ться і о ормля ться наказом ректора 

 ніверситету до 1  вересня 2020 року. 

 .7.  ротягом   днів з дня  видання наказу про зара ування докторант 

зо ов’язани  надати трудову кни ку для внесення відповідного запису. 
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Додаток 5 
Правил прийому до 
Національного 
університету “Одеська 
юридична академія” у 
2020 році 

 

Правила прийому до 
Відокремленого підрозділу 

«Об`єднане  вище професійно-технічне училище сфери послуг 

Національного університету «Одеська юридична академія» 
         В 2020 році 

 
Провадження освітньої діяльності у Відокремленому підрозділі  «Об`єднане  
вище професійно-технічне училище сфери послуг Національного університету 
«Одеська юридична академія» (далі – УЧИЛИЩЕ) здійснюється відповідно до 
ліцензії Міністерства освіти і науки України (наказ  Міністерства освіти і науки 
України України від 10.03.2017 року  протокол     № 41-л, витяг ЛП № 00192-
000510 з Єдиної державної електронної бази з питань освіти) та Відомостей 
щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти 
Національного університету «Одеська юридична академія» в частині підготовки 
для Відокремленого підрозділу «Об`єднане вище професійно-технічне училище 
сфери послуг Національного університету «Одеська юридична академія». 
Правила  прийому  розроблені  приймальною  комісією   Національного 
університету  «Одеська юридична академія»  (далі – приймальна  комісія) 
сумісно з відбірковою комісією Відокремленого підрозділу «Об`єднане вище 
професійно-технічне училище сфери послуг Національного університету 
«Одеська юридична академія» згідно із Типовими правилами  прийому до 
професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України 14.05.2013 № 499 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.02.2019 № 152. 
 

  І. Загальна частина 
 

1.1. Національний університет «Одеська юридична академія» оголошує прийом 
на навчання до УЧИЛИЩА. 
        1.2. До УЧИЛИЩА приймаються громадяни України,  а також особи без 
громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, мають 
відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути освіту.  
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття в УЧИЛИЩІ професійної 
(професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів 
незалежно від національності, раси, соціального і майнового стану, світоглядних 
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і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, 
місця проживання та інших обставин. Особа, яку визнано біженцем або особою, 
яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на 
освіту. 
1.4. Громадяни України, які  на безоплатній основі раніше вже отримали 
первинну професійну освіту в закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти, мають право безоплатно здобувати в УЧИЛИЩІ другу професійну освіту, 
якщо вони за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи 
посадові обов’язки за отриманою раніше робітничою кваліфікацією, що 
підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії. 
1.5. Прийом осіб до УЧИЛИЩА здійснюється для отримання ними знань за 
такими професіями: 
 

№ Код та 
назва 

професії, 
кваліфіка
цій-ний 
рівень 

Ліцензо
ва- 
ний 

обсяг 

Плановий 
обсяг 

прийому 

Термін навчання (роки) Обмеження при 
вступі 

Вступне 
випробува

ння на базі БЗСО 
(9 кл.) 

на базі 
ПЗСО 

(11 кл) 

за 
віком 

медичні 

з отр. 
ПЗСО 

без 
отр. 

ПЗСО 

1 7433 
Кравець 
4 розряд 
Кравець 
5 розряд 

 

Первинна 
професій

на 
підготовк

а 

 
 

210 

 
 

120 

 
 

3 

 
 
- 

 
 

2 

на 
період 

випуску  
не 

менше 
18 

років 

заперече
ння  

МК згідно 
з 

діючими 
норматив

ними 
актами 

 
 

співбесіда 
 

2 5141 
     
Перукар 
(перукар 

–
модельєр

) 
Перукар –
модельєр 

 

Первинна 
професій

на 
підготовк

а 

 
 

150 

 
 

120 

 
 

3 

 
 
- 

 
 

1,7 

на 
період 
випуск

у  не 
менше 

18 
років 

заперече
ння  

МК згідно 
з 

діючими 
норматив

ними 
актами 

 
 

співбесіда 
 

3 4144      на заперече  
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4222 
Діловод 

Адміністр
а 

тор 
 

Первинна 
професій

на 
підготовк

а 

 
30 

 
30 

 
3 

 
- 

 
- 

період 
випуску  

не 
менше 

18 
років 

ння 
 МК 

згідно з 
діючими 
норматив

ними 
актами 

 
співбесіда 

 
 

4 Адміністр
а 

тор 
 

Первинна 
професій

на 
підготовк

а 

 
60 

 
30 

 
- 

 
- 

 
1 

на 
період 

випуску  
не 

менше 
18 

років 

заперече
ння 
 МК 

згідно з 
діючими 
норматив

ними 
актами 

 
співбесіда 

 

 
1.6. Первинна професійна підготовка в УЧИЛИЩІ здійснюється за рахунок 
видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у 
місцевих бюджетах на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників та 
за рахунок освітньої субвенції з державного  бюджету місцевим бюджетам на 
умовах регіонального замовлення. 
1.7. Прийом та навчання громадян понад регіональне замовлення, а також 
перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються УЧИЛИЩЕМ за рахунок 
коштів фізичних і юридичних осіб. 

 
 
 

ІІ. Відбіркова комісія 
 

         2.1.  Прийом на навчання до УЧИЛИЩА здійснює відбіркова комісія (далі - 
відбіркова комісія) УЧИЛИЩА, що створюється у складі приймальної  комісії. 
 2.2. Очолює відбіркову комісію директор УЧИЛИЩА. Визначає та затверджує 
персональний склад комісії і порядок її роботи ректор Національного 
університету «Одеська  юридична  академія»  своїм наказом. 
 2.3.  Відбіркова комісія: 
- до 01.06.2020р. на виконання наказів голови комісії розробляє технічну 
документацію, на сайті УЧИЛИЩА та інформаційних стендах оприлюднює 
матеріали вступних випробувань, систему оцінювання знань, критерії 
конкурсного відбору тощо; 
- до 01.06.2020р. розробляє та погоджує з установами охорони здоров’я 
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порядок проходження медичного огляду вступників, які виявили бажання 
отримати знання за професіями, що потребують обов’язкового професійного 
медичного відбору; 
- з 15.06.2020р. до 25.08.2020р. (включно) приймає заяви та документи від 
вступників, проводить з ними бесіди з питань вибору професії, умов навчання, 
матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту, 
працевлаштування після закінчення навчання в УЧИЛИЩІ; 
- організовує, координує підготовку та проведення конкурсного  відбіру; 
-  вирішує інші питання, пов'язані з прийомом; 
- до 30.08.2020р. організовує роботу щодо комплектування навчальних груп, 
оформляє протокол та формує відповідні списки осіб за навчальними групами. 
Порядок роботи відбіркової комісії під час прийому документів: 
- з 01.06.2020 року по 30.08.2020 року: 
понеділок-п`ятниця з 9.00 до 16.30; вихідні – субота, неділя. 
2.4. Правила доводяться до відома вступників через сайт УЧИЛИЩА, засобами 
масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють: 
- перелік професій  згідно з отриманою ліцензією; 
- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією; 
- освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за 
професіями; 
- планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, 
строк навчання за професіями; 
- форми та ступеневість навчання; 
- обмеження з професій за віком вступників та медичними показаннями; 
- перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення 
та системи оцінювання знань; 
- порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування 
вступників, які мають однаковий конкурсний бал; 
- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань; 
- порядок роботи відбіркової комісії; 
- наявність місць в гуртожитку та умови їх надання. 
 
 

Етапи вступної кампанії 
 

Етапи вступної компанії 
 

Денна форма 
навчання вступники на 

основі базової 
середньої освіти 

Денна форма 
навчання вступники на 

основі повної 
загальної середньої 

освіти 
Початок прийому заяв та документів 01.06.2020 року  

Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які мають право 

 
25.08.2020 року  
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пройти співвбесіду, що проводить 
УЧИЛИЩЕ 

Дні проведення співбесід  17.07.2020 року, 14.08.2020 року, 
 26.08.2020 року  

Дні оприлюднення рейтингового 
списку вступників 

не пізніше 15.00 год. 28.08.2020 року  

Терміни зарахування вступників 31.08.2020 року  
 
 

ІІІ. Документи для вступу 
 

 3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до УЧИЛИЩА, вказуючи 
обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають: 
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 
- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за 
регіональним замовленням; 
- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством; 
- довідку з місця проживання; 
- 4 фотокартки розміром 3 х 4 см; 
- копію реєстраційного номера облікової картки фізичної особи платника 
податків ( ідентифікаційного коду); 
- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за 
наявності). 
3.2. Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та 
громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або 
посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову службу»),  або інший документ, який засвідчує 
особу і громадянство). 
3.3. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, 
організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ. 
                                                
 

ІV. Умови прийому 

 
4.1 Прийом до УЧИЛИЩА проводиться шляхом конкурсного відбору вступників 
на навчання: 
4.1.1  за результатами співбесіди;  
4.1.2 за результатами середнього бала свідоцтва про базову середню освіту або 
середнього бала атестата про повну загальну середню освіту; 
4.2.  Конкурсний відбір проводиться 17 липня 2020 року, 14 серпня 2020 року, 
26 серпня 2020 року. 
4.3.  Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
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зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до 
УЧИЛИЩА  не приймаються. 
 
 
                                                     V. Зарахування 
 
5.1  Зараховуються поза конкурсом: 
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» надано таке право; 
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх 
числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, 
соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування» (зі змінами); 
- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною 
професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні»; 
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке 
право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3; 
- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності 
шахтарської праці» надано таке право; 
- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних 
підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і 
професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 
524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і 
чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»; 
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, 
працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових 
обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому 
разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що 
загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу 
Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи 
щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального 
захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді». 
5.2.  Першочергово зараховуються за інших рівних умов: 
- випускники закладів загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені 
золотою (срібною) медаллю; 
- випускники закладів загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво 
про базову загальну середню освіту з відзнакою; 
- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/226-94-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/226-94-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/875-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/875-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/796-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/796-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/345-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/345-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/524/99
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/524/99
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/524/99
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/524/99
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http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157/2002
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(спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними; 
- особи, які вступають до Училища за цільовим направленням на навчання. 
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору відбіркова 
комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що 
рекомендовані до зарахування на навчання до УЧИЛИЩА. 
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний 
строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови відбіркової 
комісії. 
5.5. Зарахування до УЧИЛИЩА здійснюється наказом ректора Національного 
університету «Одеська юридична академія» 

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до УЧИЛИЩА може 
супроводжуватись укладанням договору між УЧИЛИЩЕМ, замовником 
робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для 
неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. 
5.7. Зарахування до УЧИЛИЩА на навчання за рахунок видатків, що 
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному 
бюджеті та місцевому бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих 
робітників на умовах регіонального замовлення, здійснюється лише у межах 
затвердженого регіонального замовлення. 
 
 
                                            VІ. Прикінцеві положення 

 
6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням 
поширюється на вступників, які не мають базової середньої освіти і подають 
довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти 
6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів 
від дня їх початку, відраховуються з УЧИЛИЩА. На звільнені місця може 
проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при 
конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного 
замовлення на прийом з окремих професій УЧИЛИЩЕ може проводити 
додатковий прийом. 
6.3. Особам, які не зараховані до УЧИЛИЩА, а також тим, які без поважних 
причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж 
протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 
6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються 
протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний 
акт. 
6.5. Контроль за дотриманням цих Правил прийому здійснюється Національним 
університетом «Одеська юридична академія» та Департаментом освіти і науки 
Одеської обласної державної адміністрації. 
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Відповідальний секретар 
Приймальної комісії                В.А. Федоров 
 
Директор ВП   
«ОВПТУ сфери послуг НУ «ОЮА»                                                       М.В. Серебро 

 

Відповідальний секретар відбіркової комісії 
ВП  «ОВПТУ сфери послуг  НУ «ОЮА»                                                І.М. Злийко  
 

 
 
   Розглянуто і схвалено 
   на засіданні педагогічної ради  
   ВП  «ОВПТУ сфери послуг  НУ «ОЮА» 

   (протокол № 2 від 29 листопада 2019 р.) 
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Додаток 6 
Правил прийому до 
Національного 
університету “Одеська 
юридична академія” у 
2020 році 

 

Правила прийому  
до Відокремленого структурного підрозділу  
«Училище №3 Національного університету  

«Одеська юридична академія»  
в 2020 році 

 
 

  ровад ення освітньої діяльності у Відокремленому підрозділі 

« чилище  №  Національного університету «Одеська юридична академія» (далі 

–  чилище) зді сню ться відповідно до витягу з Єдиної дер авної електронної 

 ази з питань освіти щодо зді снення освітньої діяльності закладу освіти у 

с ері про есі но-те нічної діяльності    №00192-000 10 (наказ  ОН від 

10.0 .2017 року № 1-л). 

 
Правила прийому розроблені відбірковою комісією Відокремленого 

структурного підрозділу «Училище №3 Національного університету «Одеська 
юридична академія» (далі – відбіркова комісія) відповідно до Типових правил 
прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, зареєстрованих 
в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 р. за №823/23355 та затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. за № 499. 

 
І. Загальні положення 

1.1. Національний університет «Одеська юридична академія» оголошує 
прийом на первинну професійну підготовку з робітничих професій в Училище. 
1.2. До Училища приймаються громадяни України, іноземці та особи без 
громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які мають повну 
чи базову загальну середню освіту. 
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної 
освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, 
раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, 
ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших 
обставин. 
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● Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-
технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного 
законодавства та міжнародних договорів. 

● Особа, яку визнано біженцем, або особа, яка потребує додаткового 
захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. 

● Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а 
також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом 
Міністрів України. 

 

1.4. Прийом громадян до Училища здійснюється для здобуття професій 
(спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Кваліфікований 
робітник».  
1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за 
рахунок видатків з державного бюджету України, або видатків, що враховуються 
при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату 
послуг   з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного 
замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та 
комунальної власності.  
1.6.  Здійснення первинної професійної підготовки здійснюється без надання 
гуртожитку. 
 

ІІ. Відбіркова комісія 
 

2.1. Прийом до Училища здійснює відбіркова комісія за професіями: 
- 8340 «моторист (машиніст)» та 8340 «матрос» – приймаються особи на основі 
базової загальної середньої освіти (9 класів); 
- 8340 «моторист (машиніст)» та 8211 «токар» - приймаються особи на основі 
базової загальної середньої освіти (9 класів); 
- 8340 «моторист (машиніст)» – приймаються особи на основі повної загальної 
середньої освіти (11класів); 
2.2. Ректор Національного університету «Одеська юридична академія» своїм 
наказом визначає та затверджує персональний склад відбіркової комісії і 
порядок її роботи. Очолює відбіркову комісію директор Училища. 
2.3. Правила прийому до Училища на наступний календарний рік 
розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових 
правил прийому до професійно – технічного навчально закладу  України та 
затверджуються ректором Національного університету «Одеська юридична 
академія» не пізніше 01 грудня поточного року. 

2.4. Відбіркова комісія 
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● організовує прийом заяв та документів, проводить з вступниками бесіди з 
питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального 
забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, 
слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу; 

● організує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору; 

● приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до 
Училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб; 

● організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням 
здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності 
вступників; 

● вирішує інші питання, пов'язані з прийомом. 

2.5. Правила прийому до Училища доводяться до відома вступників через 
засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлювати: 

● перелік професій  за ними згідно з отриманою ліцензією; 
● вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією; 
● плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні 

випускників, строк навчання за професіями; 
● форми та ступеневість навчання; 
● обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними 

показниками; 
● перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх 

проведення та системи оцінювання знань; 
● порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок 

зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;  
● порядок розгляду оскаржень результатів конкурсного відбору; 
● порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години); 
● порядок проходження медичного огляду вступників. 

2.6. Строки проведення прийому на навчання в Училище з 01 червня по 31 
серпня 2020 року. 
2.7. Порядок роботи приймальної комісії: 

● понеділок – з 09.00 до 15.00 год.; 
● вівторок - з 09.00 до 15.00 год.; 
● середа - з 09.00 до 15.00 год.; 
● четвер – з 09.00 до 15.00 год.; 
● п’ятниця - з 09.00 до 15.00 год.; 
● субота – вихідний; 
● неділя – вихідний 
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ІІІ. Документи для вступу 
 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Училища, вказуючи 
обрану професію, форму навчання, до якої додають: 

● документ про освіту (оригінал); 
● документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня 

"кваліфікований робітник" (випускники інших професійно-технічних 
навчальних закладів) (оригінал, або його завірену копію); 

● медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством 
(086-О); 

● копії документів, що дають право на пільги до вступу; 
● вступники пред'являють особисто документ, що посвідчує особу та 

громадянство (паспорт) або свідоцтво про народження для осіб, які 
за віком не мають паспорта, військовий квиток або посвідчення про 
приписку ( відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про 
військовий обов'язок і військову службу»). 

● 6 фотокарток розміром 3 х 4 см ; 
●  арактеристику з місця навчання; 
● довідку з місця проживання; 
● довідку з місця роботи батьків; 
● копію іденти ікаці ного персонального номера; 
● медичну довідку  орми 2 -Ю; 
● довідку від пси іатра та нарколога. 

 
3.2.  сі копії документів засвідчуються за оригіналами від ірковою комісі ю 

 чилища  до якої вони подаються  а о в установленому законодавством 

порядку. Копії документів  ез пред’явлення оригіналів не розглядаються. 
3.3.  сі вступники про одять о ов’язкови  медични  огляд морської категорії 

вступників  які потре ують про есі ного медичного від ору в ліцензованому 

медичному центрі. 
3.4. Осо и  які направляються на навчання підпри мствами  установами  

організаціями  додають до заяви про вступ відповідни  документ. 
 

ІV. Умови прийому 
 
4.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної 
середньої освіти проводиться в такі строки: 
 

Етапи вступної компанії 

 

Денна  орма навчання 

вступники на основі 

 азової загальної 

середньої освіти 

Денна  орма навчання 

вступники на основі 

повної загальної 

середньої освіти 
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 очаток при ому заяв та документів 1 .06.2020 року  

Закінчення при ому заяв та 

документів від осі   які мають право 

про ти спів есіду  що проводить 

училище 

 

27.0 .2020 року  

Дні проведення спів есід та вступни  

випро увань за про есі ю 

22.07.2020 року  19.0 .2020 року  

 2 .0 .2020 року  

Дні оприлюднення ре тингового 

списку вступників 

не пізніше 1 .00 год. 2 .0 .2020 року  

Терміни зара ування вступників  1.0 .2020 року 

 
  
4.2. Відбіркова комісія проводить із вступниками бесіди з питань вибору 
професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення, та 
забезпечення особливого соціального захисту учнів, наступного 
працевлаштування, організовує роботу з комплектування навчальних груп з 
урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я, а також вирішує інші 
питання, пов’язані з прийомом. 
4.3. Зарахування в Училище здійснюється шляхом конкурсного відбору за 
результатами вступних випробувань з фізики, хімії, математики, історії України, 
української літератури та співбесіди. Кількість, а також форми проведення 
вступних випробувань (тестування) встановлюється Училищем. 
4.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у 
визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 
встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які 
забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в 
наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

V. Зарахування 
 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:  
 .1.1  осо и  яким відповідно до Закону  країни « ро статус ветеранів ві ни  

гарантії ї  соціального за исту» надане таке право; 
5.1.2  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з 
їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального 
захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування» (зі змінами); 
5.1.3  діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним 
напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України « Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні»; 
5.1.4  особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке 
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право, у тому числі громадяни віднесені до категорії 3,- за умови одержання 
громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях; 
5.1.5 особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності 
шахтарської праці» надане таке право; 
5.1.6 діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних 
підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно 
до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу 
дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали 
інвалідами на вугледобувних підприємствах»; 
5.1.7 діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання 
службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. 
Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те що батько (мати) 
визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, 
відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові 
заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і 
соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді». 
5.2. Зараховуються першочергово за інших рівних умов: 

● випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, 
нагороджені золотою (срібною) медаллю; 

● випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які 
мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою; 

● учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони 
вступають за професіями (спеціальностями), для яких 
вищезазначені дисципліни є профільними; 

● випускники професійно-технічних навчальних закладів, які 
отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і 
вступають до Училища за відповідними професіями 
(спеціальностями) на третю ступінь; 

● особи, які вступають до Училища за цільовим направленням. 

5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору, 
відбіркова комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує списки 
осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Училища за державним 
замовленням, або контрактом з юридичними та фізичними особами. 
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний 
строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови відбіркової 
комісії. 
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5.5. Зарахування до Училища здійснюється наказом ректора Національного 
університету «Одеська юридична академія» не пізніше, ніж за 5 днів до початку 
занять. 
5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Училища може 
супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, 
замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією, тощо) і 
випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше 
працевлаштування. 
5.7. Зарахування до Училища на навчання за рахунок видатків з Державного 
бюджету України, або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних 
трансфертів у Державному бюджеті на оплату послуг з підготовки 
кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення здійснюється у 
межах затвердженого державного замовлення. 

VІ. Прикінцеві положення 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів 
від дня їх початку, відраховуються з Училища. На звільнені місця може 
проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні 
випробування. 
6.2. Особам, які не зараховані до Училища, а також тим, які без поважних 
причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше, ніж 
протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 
6.3. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору вступників 
зберігаються 1 рік, а потім знищуються, про що складається відповідний акт. 
6.4. Контроль за дотриманням  равил при ому до  чилища зді сню ться 

Департаментом освіти і науки Одеської о ласної дер авної адміністрації та 

 ри мальною комісі ю Національного університету «Одеська юридична 

академія». 
 
 
 
Відповідальни  секретар 

при мальної комісії  

 В.А. Федоров  

Директор 

ВС  « чилище №   Н «ОЮА» 

 Р.О. Коваленко  

Секретар від іркової комісії 

ВС  « чилище №   Н «ОЮА»                                              

  .І.  аначинська  
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  Розглянуто і с валено  

на засічені педагогічної ради  

ВС  « чилище № ___ Н  «ОЮА» 

(протокол № __ від __ _________ 2019 р.)   
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       Додаток 7 

       до Правил прийому до 

       Національного університету  
       «Одеська юридична академія» у 

       2020 році 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають  
на тимчасово окупованій території України 

 

І. Загальні положення 

  

1. Це Положення, розроблено відповідно до абзацу п’ятого частини 
дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян 
та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Порядку 
прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, 
які проживають на тимчасово окупованій території України (далі – Порядок), 
визначає особливі умови прийому для здобуття вищої освіти особами, які 
проживають на тимчасово окупованій території України. 

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях: 
заявник - особа, яка після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової 

або повної загальної середньої освіти у навчальному закладі на тимчасово 
окупованій території України та/або особа, яка проживає на тимчасово 
окупованій території і отримала атестат про здобуття базової або повної 
загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях 
України за екстернатною або дистанційною формою навчання; 

освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію 
щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс 
загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території України, а також 
дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та 
державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється згідно з формою, 
затвердженою Порядком. 

У цьому Положенні термін «тимчасово окупована територія» вживається у 
значенні, наведеному у Законі України «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». 

3. Це Положення визначає особливі умови проходження річного оцінювання 
та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої освіти таких 
категорій Заявників: 

 громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території 
України; 

 іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 
особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#_blank
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0795-16#n84
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0795-16#n84
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0795-16#n84
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#_blank
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додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус 
закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та 
проживають на тимчасово окупованій території України. 

Це Положення поширюється також на осіб цих категорій, які переселилися з 
тимчасово окупованої території України після 01 січня у рік вступу. 

4. Заявники мають право на: 
 проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації; 
 отримання документа державного зразка про базову або повну загальну 

середню освіту; 
 прийом до закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти (на конкурсних 

засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних 
випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
(за вибором Заявника);  

 прийом до навчальних закладів для здобуття професійної (професійно-
технічної) освіти.  

5. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій 
території України, не визнаються. 

  

ІІ. Організація діяльності 
  

1. Діяльність з реалізації цього Положення організовується в Освітньому  
центрі «Крим-Україна» (далі - Центр). 

2. Центр створюється на базі Національного університету «Одеська 
юридична академія» (далі — НУ «ОЮА»), якому Міністерство освіти і науки 
України надає квоти для зарахування Заявників для здобуття вищої освіти на 
конкурсних засадах за кошти державного бюджету спільно із закладами 
загальної середньої освіти комунальної форми власності, визначеними 
органами управління освітою Одеської обласної державної адміністрації серед 
закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, 
замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну 
загальну середню освіту в передбачених цим Положенням випадках (далі - 
уповноважені заклади загальної середньої освіти). 

Освітній Центр функціонує на правах підрозділу приймальної комісії НУ 
«ОЮА». Керівник Центру - заступник відповідального секретаря приймальної 
комісії. 

Інформація про створення Центру, його повноваження, графік роботи, 
Положення про порядок прийому, що є додатком до Правил прийому та 
встановлені квоти розміщується на веб-сайті Національного університету 
«Одеська юридична академія» не пізніше 01 березня поточного року. 

3. Центр: 
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 забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації 
Заявника (відповідальний – НУ «ОЮА»); 

 сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової 
атестації Заявника з української мови та історії України, видачу йому 
документів державного зразка про базову або повну загальну середню 
освіту (відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої 
освіти); 

 організовує оформлення документів Заявника як вступника, проведення 
вступного випробування до НУ «ОЮА» та (у разі проходження 
конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до НУ «ОЮА» для 
здобуття вищої та фахової передвищої освіти (відповідальний - НУ 
«ОЮА»); 

 сприяє поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, 
державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування 
до гуртожитку НУ «ОЮА» у разі необхідності - до надання рекомендації 
для вступу до НУ «ОЮА» або відмови у її наданні); 

 сприяє отриманню Заявником документів, що посвідчують особу. 
4. Центр працює з 09 червня до 23 жовтня. 
 

  

ІІІ. Особливості отримання Заявниками документів про базову та повну 
загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти 

  

1. Заявники для отримання документів про базову та повну загальну 
середню освіту, необхідних для здобуття вищої та фахової передвищої освіти, 
проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною 
формою в уповноважених закладах загальної середньої освіти. 

2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до 
уповноваженого закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з 
наказом його керівника та за: 

 заявою (для повнолітніх Заявників); 
 заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для 

неповнолітніх Заявників). 
Заяву про зарахування на екстернат може особисто подати неповнолітня 

особа, яка виїхала із неконтрольованої території або з населеного пункту на лінії 
зіткнення в супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її 
законними представниками. 

Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто документ, що посвідчує 
особу. 

До заяви, поданої у паперовій формі, Заявник додає декларацію з 
наклеєною на неї фотокарткою. 
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Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання 
електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі 
цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати 
наведену у декларації інформацію. 

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить 
копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. 
Оригінали документів повертаються Заявнику. 

3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, 
зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-тих класів, 
проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, 
визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування 
на екстернатну форму навчання, але не раніше 10 липня і не пізніше 20 вересня 
поточного року. 

Заявники, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та 
зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно 
пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної середньої 
освіти. 

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються 
посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти 
відповідно до декларації та зазначаються у додатку до документа про загальну 
середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української 
мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної 
підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа 
про загальну середню освіту як «атестований». Середній бал документа про 
освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової 
атестації. 

Екстерни, які проживають або проживали на неконтрольованій території або 
території населених пунктів на лінії зіткнення та в один рік проходять атестацію 
за рівні базової та профільної середньої освіти, можуть пройти атестацію за 
рівень базової середньої освіти без наявності річного оцінювання навчальних 
досягнень (крім навчальних предметів «Українська мова», «Українська 
література», «Історія України», «Історія: Україна і світ», «Географія», 
«Громадянська освіта», «Правознавство», «Основи правознавства», «Захист 
Вітчизни»). У такому разі екстерни заповнюють освітню декларацію про 
завершення здобуття базової середньої освіти за формою згідно з додатком 4 
до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, 
затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року № 
8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року 
№ 955). Результати річного оцінювання з навчальних предметів за рівень 
базової середньої освіти визначаються відповідно до освітньої декларації та 
зазначаються в додатку до відповідного документа про освіту як результати 
атестації. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0852-19
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Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в уповноваженому 
закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України 
відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 
року №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року 
за №8/32979 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 
2020 року №246). 

4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної 
підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти 
замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про 
базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного 
органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення 
документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі 
та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
10 грудня 2003 року №811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 
лютого 2004 року за №201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 
України від 07 лютого 2020 року №152). 

Довідка уповноваженого закладу загальної середньої освіти у довільній 
формі про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової 
атестації є підставою для допуску Заявника до вступних випробувань та 
зарахування до тих закладів вищої освіти і закладів професійної (професійно-
технічної) освіти, на базі яких створено відповідний Центр. Довідка дійсна 
впродовж трьох місяців і повинна бути замінена на документ про загальну 
середню освіту та додаток до нього. 

  

ІV. Прийом для здобуття вищої освіти на основі базової або повної 
загальної середньої освіти 

  

1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра, 
молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-
професійного рівня фахового молодшого бакалавра на основі базової або 
повної загальної середньої освіти до НУ «ОЮА» та його навчальних структурних 
підрозділів. 

Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти за денною формою 
навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до НУ 
«ОЮА» або його навчальних структурних підрозділів у межах квот, визначених 
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

2. Правила прийому Заявників до уповноваженого закладу вищої освіти або 
структурних підрозділів у його структурі відповідно до Умов прийому на 
навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року №1285, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0201-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0201-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0201-04
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№1192/34163 (далі - Умови прийому), та умов Умов прийому на навчання до 
закладів фахової передвищої освіти в 2020 році, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року №1350, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 р. за № 49/34332 
(далі – Умови прийому ФПО), з урахуванням особливостей, визначених цим 
Положенням, затверджуються Вченою радою як додаток до правил прийому до 
НУ «ОЮА» у 2020 році (далі - Правила прийому). 

3. Особливості подання документів Заявником: 
 документи подаються особисто у письмовій формі; 
 за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 

2017, 2018, 2019 або 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, 
німецької та іспанської мов. Якщо, як конкурсний предмет встановлено 
іноземну мову, заявник має право подавати оцінку із сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років з однієї з 
іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на 
власний розсуд; 

 довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які 
закінчили навчальний заклад у рік вступу); 

 документ, що посвідчує особу. 
У разі відсутності у документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію 

місця проживання на тимчасово окупованій території України, підтвердження 
факту проживання здійснюється на підставі документів, визначених в абзаці 
третьому частини сьомої статті 4 Закону України "Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб"; 

 чотири фотокартки розміром 3х4 см; 
 за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до 

нього Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої 
освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної 
підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. 

4. Прийом заяв та документів для участі у вступних іспитах на місця 
державного та/або регіонального замовлення здійснюється з 13 серпня по 16 
серпня 2020 року. 

 

Документи від Заявника для вступу для здобуття вищої освіти за кошти 
державного бюджету приймаються до 18.00 години 22 серпня, вступні іспити 
проводяться з 1 по 12 серпня, рейтинговий список вступників оприлюднюється 
не пізніше 12.00 години 20 серпня, а зарахування проводиться не пізніше 15.00 
години 22 серпня. 

5. Конкурсний бал Заявника визначається як сума середнього бала 
документа про повну або базову загальну середню освіту (або довідки) та 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1706-18/paran256#_blank
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1706-18/paran256#_blank
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вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами 
прийому.  

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть 
використовуватись як оцінки вступних іспитів. 

6. Зарахування Заявників на основі повної або базової загальної середньої 
освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот 
за конкурсом відповідно до конкурсного бала Заявника у строки, встановлені 
Правилами прийому. 

Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України для  НУ 
«ОЮА» у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) від 
максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та 
закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з 
оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення. 

7. НУ «ОЮА» оприлюднює список рекомендованих до зарахування 
Заявників у межах установлених квот до закінчення прийому документів від 
осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. 

У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та у наказах 
про зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному вступнику 
присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду 
навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; 
ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній електронній 
базі з питань освіти. 

8. Зарахування Заявників здійснюється: 
на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої 

освіти для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб - 
відповідно до Правил прийому до НУ «ОЮА»,  але не пізніше 15.00 години 22 
серпня; 

на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для 
здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 21 вересня; 

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил 
прийому до НУ «ОЮА». 

9. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до 
зарахування Заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця 
державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, 
передбачені Правилами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у 
цьому Порядку. 

Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання), які передбачені Правилами прийому, обов’язково мають бути 
подані до приймальної комісії закладу вищої освіти впродовж трьох місяців 
після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк 
Заявник відраховується з закладу вищої освіти. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/paran17#_blank
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/paran17#_blank


102 
 

Заявники можуть подавати заяви в електронній формі з наступним 
поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за 
результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти 
та/або квотою-2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


