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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Провадження освітньої діяльності у Національному університеті оборони
України імені Івана Черняховського (надалі – Університет) на другому
(магістерському) рівні здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і
науки України про ліцензування освітньої діяльності на першому
(бакалаврському) рівні від 03 травня 2018 року № 554-л, другому
(магістерському) рівні та на третьому (освітньо-науковому) рівні від 04 липня
2016 року № 771, від 27 липня 2018 року № 1375-л та від 21 грудня 2018 року
№ 3073-л.
Підготовку докторів наук в Університеті (четвертий науковий рівень)
запроваджено рішенням Вченої ради Університету від 31 серпня 2016 року
(протокол № 14) та наказу начальника Університету від 05 вересня 2016 року
№ 217.
Правила прийому до Університету в 2020 році розроблені Приймальною
комісією Університету (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Законів
України “Про вищу освіту”, “Про військовий обов'язок і військову службу”,
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, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 року № 261, Інструкції про організацію підготовки науковопедагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України, затвердженою
наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України
від 30 червня 2000 року № 194/265, Інструкції про порядок проведення
військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих
військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових
навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої
наказом Міністра оборони України від 05 червня 2014 № 360 та зареєстрованою
у Міністерстві юстиції України 26 червня 2014 року за № 704/25481 (далі –
Інструкція), Особливостей прийому на навчання до вищих військових
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах
особливого періоду, затверджених наказом Міністерства оборони України від
11 травня 2016 № 248, Порядку проведення військової підготовки громадян
України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 року № 48, Інструкції про
організацію підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів
запасу, затвердженої наказом Міністерства оборони України та Міністерства
освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 719/1289.
Університет відповідно до Законів України “Про освіту” та “Про вищу
освіту” здійснює, навчання (підготовку) громадян за державним замовленням
та понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу за кошти фізичних
та юридичних осіб.
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Правила прийому до навчально-наукового інституту фізичної
культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету
оборони України імені Івана Черняховського.
Правила прийому до Національного університету оборони України
імені Івана Черняховського на навчання за освітнім ступенем магістр для
здобуття вищої військової оперативно-стратегічної та оперативнотактичної освіти.
Правила прийому до ад’юнктури та докторантури Національного
університету оборони України імені Івана Черняховського.
Правила прийому громадян України на навчання за програмою
підготовки офіцерів запасу.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПІД ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ ПРИЙОМУ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ОБОРОНИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО
1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми
представники засобів масової інформації, але не більше двох осіб від кожного.
Журналістів акредитують згідно з вимогами законів України “Про
інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про
телебачення і радіомовлення” та відповідними нормативно-правовими актами
Міністерства оборони України.
Заявку на акредитацію подають у приймальну комісію на офіційному
бланку редакції засобу масової інформації (далі – ЗМІ), засвідченою підписом
головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою подають копію
свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копію ліцензії на мовлення (для
електронних ЗМІ).
Заявку на акредитацію приймають в оригіналі. Заявка має містити:
повну назву ЗМІ;
поштову адресу, номер телефону (факсу), адресу електронної пошти
засобу масової інформації;
інформацію про засновників або видавців засобу масової інформації,
періодичність випуску, тираж на час подання заявки (для друкованих ЗМІ);
сферу (регіон) поширення ЗМІ;
прізвище, ім’я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери
його робочих телефонів і факсів;
прізвище, ім’я та по батькові працівників засобів масової інформації, яких
акредитують, належність до творчих або технічних працівників.
До заявки про акредитацію додають:
копію свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ,
інформаційного агентства або копію ліцензії на мовлення;
копію статуту ЗМІ;
два останні примірники видання друкованих ЗМІ.
Підтвердженням акредитації журналістів є повідомлення від університету
про акредитацію. Журналіста повідомляють про акредитацію протягом місяця з
дня подання заявки про акредитацію та після отримання всіх необхідних
документів.
Акредитаційне посвідчення одночасно є посвідченням на право входу до
приміщення, де проводяться засідання приймальної комісії.
Якщо взяти участь у заході висловили бажання акредитовані особи у
більшій кількісті, ніж може бути розміщена у відповідному приміщенні,
університет може встановити квотний принцип допуску.
2. Громадські організації, яким Міністерство освіти і науки України та
Міністерство оборони України надали право вести спостереження за роботою
приймальної комісії університету, можуть направляти своїх спостерігачів на її
засідання. Приймальна комісія університету створює належні умови для
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присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм
можливість ознайомитися з документами, які отримують члени комісії до
засідання.
3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії
не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше
ніж за три години до початку засідання. Оголошення оприлюднюють разом із
проектом порядку денного засідання.
4. Подання вступником недостовірних відомостей про наявність права на
першочергове зарахування чи про здобуту раніше освіту є підставою для його
відрахування.

