до уваги абітурієнтів

парламентська ініціатива
№ 16, 22 квітня 2016 року

Військові ЗМІ: закривати
не можна, залишити!

До Верховної Ради внесено законопроект,
яким пропонується не роздержавлювати
друковані ЗМІ, засновниками яких є
структури сектору безпеки і оборони:
Міністерство оборони, Національна гвардія
та Державна прикордонна служба України.

2

стор.

пам’ять

Правила прийому

Прикордонник
Марш патріотів України

до Національної академії
Державної прикордонної
служби України імені
Богдана Хмельницького
в 2016 році

У Черкасах пройшов марш патріотів,
присвячений другій річниці початку
Антитерористичної операції на Донбасі.
Більше 400 мешканців міста поклали
квіти до пам’ятника загиблим учасникам
АТО і вирушили ходою від площі Богдана
Хмельницького в Долину троянд, де
відбувся мітинг пам’яті.
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Прикордонник
України
¹ 16 (5510)

ÇÀÑÍÎÂÀÍÀ У 1943 ÐÎÖ²

22 ÊÂ²ÒÍß 2016 ÐÎÊУ

ÃÀÇÅÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

3

стор.

Комплексна міць рубежу
кордон за тиждень
Дåðæàâíèé êîðäîí Уêðà¿íè ïåðåòíóëî
1,332 ìëí îñ³á
òà 359 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 111 îñ³á,
çîêðåìà, 13 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Вèëó÷åíî 10 îäèíèöü çáðî¿,
6 áîºïðèïàñ³â
òà 98 ã ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 2 ìëí ãðèâåíü
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Прикордонник
України

коротко
про головне
Генералів поменшає
Президент України Петро
Порошенко звернувся з пропозицією
зменшити чисельність посад вищого
офіцерського (начальницького)
складу у структурах сектору безпеки
і оборони. Відповідний документ
за підписом Глави Держави
направлено до Міністерства
оборони, Міністерства внутрішніх
справ, Адміністрації Державної
прикордонної служби, Служби
безпеки України, Національної
гвардії, Служби зовнішньої
розвідки, Державної пенітенціарної
служби, Державної служби з
надзвичайних ситуацій, Управління
державної охорони, інших
спеціальних служб та структур
сектору безпеки і оборони. У ньому
Верховний Головнокомандувач,
зокрема, наголосив, що для
забезпечення ефективного
функціонування відомств необхідно
терміново проаналізувати існуюче
співвідношення посад вищого
офіцерського складу до загальної
чисельності військовослужбовців
та підготувати пропозиції щодо
оптимізації структури управління.
Сергій ПОЛІЩУК

Спочатку контроль,
потім – гроші
Уряд поновить соціальні виплати
на тимчасово окупованій території
тільки після повного виконання
Мінських угод і відновлення
територіальної цілісності України.
Про це заявив віце-прем’єр-міністр
України Павло Розенко. Натомість,
зараз виплата соціальних допомог і
пенсій здійснюватиметься лише тим
переселенцям, які мають відповідний
статус і постійно проживають на
території, підконтрольній українській
владі. Причому боротьба із витоком
бюджетних та пенсійних коштів
на окупованій території, розпочата
Мінсоцполітики й СБУ, триватиме.
Жодна копійка з Державного
бюджету України чи Пенсійного
фонду не потрапить до кишень
терористів. – наголосив віцепрем’єр. – Людина може отримувати
соціальну допомогу від України,
українську пенсію лише тоді, коли
вона постійно живе на території,
підконтрольній українській владі.
Повернення на окуповану територію
є прямою підставою для втрати
статусу вимушеного переселенця та
припинення усіх соціальних виплат.
Світлана ДЕЙЧУК

«Anakonda-16»
Під такою промовистою назвою
пройдуть багатонаціональні навчання
одночасно на всіх військових
полігонах Республіки Польща. У
них візьмуть участь представники
24 країн, зокрема, ЛитовськоПольсько-Українська бригада. Окремі
групи тренуватимуться протидіяти
кібернетичним загрозам. Основна
мета маневрів відпрацювання
взаємодії, миттєвої реакції, своєчасне
розгортання сил, адекватних для
протидії проявам гібридної агресії.
Командуючий збройними силами
США в Європі генерал Бен Гаджес
зазначив, що навчання нададуть
впевненості союзникам і змусять
задуматися Росію, яка напала на
Україну та анексувала Крим.
Юрій ЗАНОЗ
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Військові ЗМІ: закривати не можна, залишити!
До Верховної Ради внесено законопроект про внесення змін до Закону
України «Про реформування державних і комунальних друкованих
засобів масової інформації», чинна редакція якого передбачає припинення
протягом трьох років видання державних газет та журналів, які не піддані
приватизації. Для військових та правоохоронних ЗМІ це означатиме
завершення випуску максимум до кінця 2018 року. Така перспектива викликала
глибоку стурбованість читачів військових медіа, зокрема ветеранів Служби.

Костянтин КРИМСЬКИЙ
Автори «корегуючого» проекту – ряд народних обранців із «Народного фронту» та «Блоку
Петра Порошенка» пропонують зробити виняток для друкованих засобів масової інформації
органів сектору безпеки і оборони. На думку
ініціаторів, на момент прийняття нині діючого
акту не було враховано специфіку функціонування окремих друкованих ЗМІ і потреби реа-

лізації інформаційної політики в умовах нинішньої російської агресії, а також взагалі в умовах
особливого, надзвичайного та воєнного стану в
разі оголошення таких в Україні.
Як зазначається у пояснювальній записці
до законопроекту, об’єктивною потребою є
існування друкованих ЗМІ і редакцій, заснов
никами яких є державні органи сектору націо
нальної безпеки і оборони. У першу чергу
це стосується видань Міністерства оборони,
Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.

Наявність друкованих видань, засновниками яких виступають органи сектору безпеки
і оборони, є звичайною практикою для демократичних країн (країни ЄС, США, Канада
тощо) з високими стандартами захисту свободи слова, на які орієнтується Україна.
У даний час проект перебуває на розгляді
парламентського Комітету з питань свободи
слова та інформаційної політики.
n

– Сьогодні ситуація в Україні є дуже
складною. Росія та її поплічники регулярно
порушують режим припинення вогню на
Донбасі. Тому світовій спільноті потрібно
постійно чинити тиск на неї з тим, щоб вона
повністю дотримувалася вимог, визначених
Мінськими домовленостями. І поки вона
цього не робитиме, ми зберігатимемо тиск, –
наголосив заступник Генерального секретаря
НАТО Александер Вершбоу.
Міністр закордонних справ України Павло
Клімкін зауважив, що західні партнери готові
підтримувати відбудову тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, як тільки вони будуть деокуповані.
А Президент Центру вивчення та дослідження політичних рішень Ніколас Тензер
доречно зауважив, що демократичний світ

повинен формувати власний порядок денний
інформаційних воєн, а не просто реагувати на
той, який нав’язує Росія.
Неабияку увагу учасники форуму відвели
питанням кібербезпеки. Так, депутат Європарламенту, міністр адміністрування і цифрової реформи Польщі (2011–2013) Міхал Боні
підкреслив, що Україна, як і багато інших
країн, сьогодні опинилася перед кіберзагрозами інформаційної війни. Але для України це
значно небезпечніше через війну на її території та російську агресію, що не збавляє
обертів.
Головним підсумком щорічного Київського безпекового форуму стало запевнення
західних партнерів щодо подальшого тиску
на Росію, допоки та не піде з Донбасу й не
поверне Україні Крим.
n

безпековий форум

Сила – в єдності
У Києві пройшов 9-ий щорічний
Київський безпековий форум. Понад 400
закордонних і українських лідерів із понад
двадцяти країн світу обговорювали
глобальні безпекові тенденції і виклики в
сучасних міжнародних відносинах.

Ірина МАСТЕЛЬ
Цього року основна тема форуму була
присвячена останнім подіям в Україні та
біля її кордонів, їхніх передумов і можливих наслідків для держави, регіону, Європи і
навіть для світу в цілому.
У своїй вступній промові Екс-Прем’єрМіністр України Арсеній Яценюк наголосив, що насправді виклики даються тільки
для того, щоби з ними справитися. І сила
міжнародної спільноти у єдності. Це має
бути головним гаслом для ЄС, України та
всього вільного світу. Він також підкреслив,
що питання глобальної безпеки «повинно бути прямо і безпосередньо пов’язано з
силою і єдністю серед країн-членів НАТО».
Адже іншої реальної сили, яка би забезпечила безпеку в світі, зараз немає і найближчим часом не з’явиться. Тому виклики,
перед якими постав вільний світ, змушують
країн-членів Альянсу переглянути свою
політику.

новосілля

Родини героїв АТО отримали квартири
Голова Донецької
облдержадміністрації Павло
Жебрівський разом із міським
головою Маріуполя Вадимом
Бойченком вручили документи на
право власності на житло двом
родинам загиблих вартових рубежу.

Світлана САВЧУК
Сім’ї прикордонників Романа Дюміна
та Юрія Філіпповського отримали двокімнатні квартири площею 61,5 квадратний метр
кожна. У дружин загиблих воїнів залишилося
по двоє неповнолітніх дітей, наймолодшому з
яких лише два рочки. У подарунок до новосілля родини отримали від міської та обласної
влади побутову техніку.
Помешкання придбано за кошти державної субвенції 2015 року. Дані про потреби у

забезпеченні житлом зазначених сімей загиблих прикордонників надавалися минулого
року Адміністрацією Держприкордонслужби

до Мінсоцполітики та Донецької облдержадміністрації.
«Сьогодні – це приклад соціального
супроводу дітей загиблих героїв. Військові
захищають державу, а держава захистить їхні
родини», – наголосив очільник області Павло
Жебрівський.
Нагадаємо: військовослужбовці Держприкордонслужби України Роман Дюмін та Юрій
Філіпповський загинули під час виконання
своїх обов’язків у зоні АТО.
31 липня 2014 року, героїчно загинув старший технік прапорщик Юрій Філіпповський.
Його життя обірвалося того дня, коли терористи
обстрілювали прикордонний підрозділ, що входив до складу відділу «Амвросіївка». Інспектор прикордонної служби старший прапорщик
Роман Дюмін героїчно загинув 14 серпня 2014
року в районі мосту поблизу селища Успенка.
Тоді відбулося бойове зіткнення охоронців кордону з групою озброєних осіб, які рухалися зі
сторони села Степне.
n
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інженерне облаштування

У пункті пропуску «РаваРуська» прикордонники
Львівського загону виявили
холодну зброю. Три мечі
довжиною 135, 100 та 49
сантиметрів наш співвітчизник
намагався приховати серед
особистих речей і незаконним
шляхом ввезти на територію
України. Утім, хитрість водія
«Мерседеса» поступилася
пильності інспектора
прикордонної служби. Про
знахідку одразу повідомлено
представників Жовківського
відділення поліції, які вилучили
знахідку для проведення
подальшої експертизи.

Перший заступник Голови
Держприкордонслужби України
генерал-лейтенант Василь
Серватюк, перебуваючи на ділянці
відповідальності Харківського загону,
розповів про результати реалізації
Плану інженерно-технічного
облаштування українсько-російського
кордону.

Оксана ІВАНЕЦЬ

виділено 400 мільйонів гривень. Вони використані у повному обсязі і за призначенням. На
інших ділянках кордону, де цільове фінансування відповідно до Плану не передбачалося,
проводилися роботи за відомчими документами із залученням місцевих органів влади.
У відповідності до Плану 2015 року обладнано понад 230 кілометрів протитанкових ровів,
45 тисяч метрів контрольно-слідової смуги,
майже 103 кілометри рокадних доріг та 75 –
захисної огорожі, а також встановлено спостережні вежі. Також облаштовано опорні пункти
для особового складу й захисні споруди для
пасажирів у пунктах пропуску, закуплено технічні засоби, розгорнуто системи відеотехніч-

ного контролю та ураження й багато іншого.
Зараз ведуться активні роботи щодо підвищення
рівня технічної складової охорони кордону.
Нинішнього року заплановано закінчити роботи
в межах Харківської області та розпочати в
Луганській. На даний момент для їх виконання
бюджетом передбачено 200 мільйонів гривень.
Експерти
переконують,
що
проект інженерно-технічного облаштування
українсько-російського кордону дозволить
нашій державі ефективно захистити свою
територію від незаконного перетину кордону,
переміщення товарів, зброї та наркотиків, проникнення нелегальних мігрантів, а головне –
диверсійних груп агресора.
n

взаємодія

Загрозам – спільну увагу

У рамках реалізації Концепції
інтегрованого управління кордонами в
Адміністрації Держприкордонслужби
відбулося розширене засідання
представників контактного
аналітичного центру з питань
обміну інформаційно-аналітичними
матеріалами між зацікавленими
структурами.

Ігор ПЛЕТЕНЬ
У засіданні, окрім експертів відомства,
взяли участь представники МВС, Мінінфраструктури, МЗС, Міністерства оборони, міграційної та фіскальної служб, СБУ, Національної
гвардії та Національної поліції.

Учасники заходу розглянули питання
щодо організації спільних дій, спрямованих на
відновлення контролю над державним кордоном у межах Донецької та Луганської областей, а також забезпечення готовності до охорони державного кордону в межах тимчасово
окупованої території після відновлення там
конституційного ладу.
Також у рамках забезпечення співпраці
контрольних органів розглядалися питання
удосконалення взаємодії Морської охорони Держприкордонслужби та ВійськовоМорських Сил ЗСУ з охорони морської
ділянки кордону. Крім того, обговорювалася
організація спільних заходів із запобігання
незаконному перетинанню адміністративної
межі з тимчасово окупованою територією АР
Крим.
Наприкінці засідання учасники контактного центру домовилися активізувати
обмін інформаційно-аналітичними матеріалами з метою комплексного реагування
на загрози у сфері безпеки державного
кордону.
n

Для теорії і практики

Володимир ЗАХАРЧУК
Перевірка
стосувалася
насамперед
об’єктів, необхідних для практичної підготовки військових фахівців. Це – навчальні

пункт пропуску та відділ прикордонної
служби, слідове містечко, автодром, стрільбище та стрілецький тир, розплідник службових собак тощо. Компетентна комісія перевірила їх укомплектованість майном і обладнанням, а також готовність спеціальної техніки до
виконання завдань за призначенням.
– Наявність сучасної бази забезпечить
якісне навчання вояків відповідно до європейських вимог, – зазначив ректор академії. – Це
допоможе їм у майбутньому під час охорони
державного кордону, адже наші об’єкти спе
ціально призначені для проведення тактичної
та військової спеціальної підготовки військово
службовців, вивчення ними озброєння й техніки,
прищеплення навичок із відповідного фаху.

Ярослава МЕЛЬНИК

Доліталися…
У рамках спецоперації
прикордонники Луцького загону
спільно зі співробітниками
СБУ та Національної поліції
затримали чотирьох громадян
України, причетних до
переправлення через кордон
сигарет. Тютюн зловмисники
перевозили на малих літальних
апаратах. Правоохоронцям
вдалося попередньо встановити
район можливого зльоту та
посадки мотодельтаплана
контрабандистів. У результаті
близько четвертої ранку поблизу
села Хворостів Любомльського
району Волинської області за
30 кілометрів від держкордону
«зелені кашкети» спільно з
працівниками СБУ затримали
автомобіль «Ауді» польської
реєстрації, в якому перебувало
двоє громадян України. Під
час огляду в авто знайшли
GPS-навігатори, знаряддя для
кріплення для коробок на корпус
дельтаплана, парашут для
скидання вантажу, сім ящиків
цигарок «Фест» без акцизних
марок, автономні світлодіодні
лампи для позначення місця
посадки, а також каністри з
бензином та радіостанцію.
Незабаром правоохоронці
затримали ще один автомобіль з
двома нашими співвітчизниками.
У його багажнику виявили
радіостанцію, мобільні телефони
та спецкостюм, що захищає
пілота від переохолодження на
висоті.
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

Пігулки із запахом
«Чаппі»

професійний вишкіл

У Центрі забезпечення навчального
процесу Національної академії
Державної прикордонної служби
під головуванням ректора закладу
полковника Олега Шинкарука
відбувся огляд готовності навчальноматеріальної бази до прийому
військовослужбовців строкової служби.
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гарячі будні
Лицар
злочинного образу

Комплексна міць рубежу

У пункті пропуску «Гоптівка» продемонстровано комплекс виконаних інженерних
робіт, можливості системи так званого «інтелектуального кордону», яка передбачає комплексне використання інженерних споруд, технічних засобів і бойових можливостей сучасної техніки, а також окремі новинки озброєння
та обладнання.
Одна з таких новацій – рухомий бойовий
модуль вітчизняного виробництва на базі броньованої машини «Тритон». За своїми технічними характеристиками авто не має аналогів в
Україні. Комплекс розроблено на замовлення
нашого відомства. Унікальний багатофункціональний автомобіль дає змогу не лише якісно
моніторити ділянку кордону але й, у разі необхідності, зупинити ворога хорошим калібром.
Усього на проведення робіт у межах Чернігівської та Харківської областей минулого року

Прикордонник
України

Колектив Центру постійно вдосконалює його інфраструктуру та покращує
матеріально-технічну складову відповідно
до сучасних вимог і завдань, що стоять
перед Держприкордонслужбою. Завдяки проведеній роботі обладнання тренувального
полігону уже сьогодні дозволяє організувати заняття фактично за всіма напрямками
військової діяльності ‒ тактики, водіння
бойових броньованих машин, вогневої, розвідувальної, інженерної та інших видів підготовки.
Підбиваючи підсумки огляду, полковник
Олег Шинкарук відзначив високу ступінь
готовності навчального центру та подякував
усім за роботу.
n

Майже десять з половиною
тисяч таблеток наркотичної
дії виявили в пункті пропуску
«Краковець» прикордонники
Мостиського загону у результаті
взаємодії з СБУ та фіскальною
службою. Під час перевірки
автомобіля «Рено» чеської
реєстрації, який прямував в
Україну, спрацював службовий
собака. У багажному відділенні
транспортного засобу оглядова
група виявила в пакунках
з-під кави та собачого
корму майже 10,5 тисяч
таблеток «SUBUTEX», які
містять наркотичний засіб –
бупренорфін.
Сергій ЯКИМЕЦЬ
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Прикордонник
України

О С В І ТА

№ 16, 22 квітня 2016 року

до уваги абітурієнтів
Етапи вступної кампанії

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання – для військовослужбовців
рядового, сержантського складу ДПСУ

Правила прийому
до Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького в 2016 році
Термін прийому заяв та формування навчальних справ в
окремих регіональних центрах
комплектування ДПСУ, органах
охорони ДК (органах центрального підпорядкування)

Провадження освітньої діяльності у Національній
академії Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького (далі – Національна академія)
здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти
і науки України на надання освітніх послуг, серія АЕ
№ 636472 від 10 червня 2015 року, термін дії ліцензії за
відповідними напрямами підготовки до 2018–2025 років.
Правила прийому розроблені Приймальною
комісією Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького (далі
– Приймальна комісія) відповідно до законодавства
України у сфері освіти та Умов прийому до вищих
навчальних закладів України в 2016 році (далі –
Умов прийому), затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085
та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
04 листопада 2014 року за № 1351/27796.
І. Загальні положення
1.1. Національна академія оголошує прийом на підготовку
фахівців за ступенями вищої освіти бакалавр та магістр, освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліст, формами навчання відповідно до
ліцензії в межах ліцензованого обсягу.
1.2. До Національної академії приймаються громадяни України, які
мають відповідний ступінь освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом до Національної академії на всі ступені освіти та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.
Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання
за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами,
напрямами підготовки).
1.3. Проїзд, проживання, харчування вступників з числа цивільної
молоді, випускників військових ліцеїв (ліцеїв з посиленою військовофізичною підготовкою) під час конкурсного відбору на навчання здійснюються за рахунок власних коштів.
ІІ. Фінансування підготовки фахівців
2.1. Фінансування підготовки фахівців у Національній академії
здійснюється:
за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням (на посадах курсантів; слухачів; студентів – заочною формою
військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського та старшинського складу Державної прикордонної служби України);
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (студенти).
2.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу
освіту в Національній академії на конкурсній основі відповідно до
стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин
здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. Особи,
які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістр за кошти фізичних, юридичних осіб.
ІІІ. Організація прийому
до Національної академії
3.1. Організацію прийому вступників до Національної академії
здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом
ректора Національної академії, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Національної академії, затвердженим вченою радою академії відповідно до
Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15
жовтня 2015 року № 1085. Положення про приймальну комісію
Національної академії оприлюднюється на веб-сайті Національної
академії.
3.2. Ректор Національної академії забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих правил прийому, а також відкритість
та прозорість роботи приймальної комісії.
3.3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Національної академії.
3.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до Національної академії,
вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення прий
мальної комісії оприлюднюються на веб-сайті, як правило, у день прий
няття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.
ІV. Вимоги до рівня освіти вступників
4.1. Національна академія здійснює підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського
складу в Державній прикордонній службі України, приймає на навчання
за відповідними програмами підготовки осіб, які мають повну загальну
середню освіту (базову вищу освіту, ступінь вищої освіти – бакалавр – у
разі вступу на випускний курс) та відповідають установленим законодавством України вимогам проходження військової служби.
4.2. На навчання для здобуття ступеня бакалавр приймаються
особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та/або згідно
з Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
15 жовтня 2015 року № 1085, крім випадків, передбачених у розділах
V, VII цих Правил.

4.3. Прийом на основі ступеня бакалавр на навчання для здобуття
ступеня магістр і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. На навчання
для здобуття ступеня магістр приймаються також особи, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст.
Особа може вступити до Національної академії для здобуття ступеня магістр і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст на основі ступеня бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, здобутого
за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного
проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.
Прийом на основі ступенів вищої освіти не нижче другого (рівнів
освіти – базова, повна вища) на навчання на місцях державного замовлення для здобуття ступеня магістр і освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст приймаються особи офіцерського складу, кандидатури яких
затверджені рішенням Вищої атестаційної комісії Держприкордонслужби України та особи рядового, сержантського та старшинського
складу Державної прикордонної служби України.
4.4. Національна академія має право приймати на навчання осіб,
які здобули ступінь бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліст, для здобуття ступеня бакалавр за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до Національної академії за
рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
Національна академія має право приймати на навчання осіб, які
не менше одного року здобувають ступінь бакалавр та виконують у
повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавр за
іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в Національній академії за іншою формою навчання в межах вакантних місць
ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому. Фінансування
навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних
осіб.
4.5. Національна академія здійснює прийом курсантів (студентів)
на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу (в межах обсягів державного замовлення на відповідний рік) відповідно до вимог розділу VІІІ Закону
України «Про вищу освіту».
4.6. Правила прийому до ад’юнктури викладені у Додатку 2 до цих
Правил.
V. Строки прийому заяв і документів,
конкурсного відбору
та зарахування на навчання
5.1. Приймальна комісія працює:
протягом року у робочі дні з 09.00 до 18.00 год;
під час проведення вступної кампанії – у робочі дні з 9.00 до 18.00
год, у суботу – з 9.00 до 15.00 год, у неділю – з 9.00 до 12.00 год.
5.2. Прийом особових справ, вступні екзамени, конкурсний відбір
та зарахування кандидатів на навчання за державним замовленням проводяться в такі строки:
– для здобуття ступеня вищої освіти магістр, освітньокваліфікаційного рівня спеціаліст на основі базової, повної вищої
освіти:
Кандидати
з числа осіб
офіцерського
складу

Кандидати з числа осіб
рядового, сержантського
складу ДПСУ та цивільної
молоді

Термін прийому рапортів, заяв
та формування навчальних
справ в окремих регіональних центрах комплектування
Держприкордонслужби України,
органах охорони ДК (органах
центрального підпорядкування)

з 1 лютого
до 1 квітня
2016 року

з 1 січня до 1 червня 2016
року (цивільна молодь та
військовозобов’язані)
з 1 лютого до 1 квітня 2016
року
(військовослужбовці)

Початок прийому навчальних
справ приймальною комісією

з 1 травня
2016 року

Етапи вступної кампанії

Закінчення прийому навчальних
справ приймальною комісією
Заходи професійного добору

з 1 червня 2016 року
(цивільна молодь
та військовозобов’язані)
з 1 травня 2016 року
(військовослужбовці)
30 червня 2016 року

з 11 до 20 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 21 липня 2016 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 30 липня 2016 року

– для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр на основі повної
загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст, ступеня освіти молодший бакалавр:
Етапи вступної кампанії

Термін прийому заяв та формування навчальних справ в
окремих регіональних центрах
комплектування ДПСУ, органах
охорони ДК (органах центрального підпорядкування)
Початок прийому навчальних
справ Приймальною комісією

Денна форма
навчання
з 1 січня до 1 червня
2016 року (цивільна
молодь та військовозобов’язані)
з 1 лютого
до 1 квітня 2016 року
(військовослужбовці)

Заочна форма
навчання – для військовослужбовців
рядового, сержантського складу ДПСУ
з 1 лютого до 1
червня
2016 року

з 1 червня 2016 року

з 1 січня до 1 червня
2016 року (цивільна
молодь та військовозобов’язані)
з 1 лютого
до 1 квітня 2016 року
(військовослужбовці)

з 1 лютого до 1
червня
2016 року

Початок прийому навчальних
справ приймальною комісією

з 1 червня 2016 року

Закінчення прийому навчальних
справ

30 червня 2016 року

Прийом заяв та документів
– реєстрація (відповідно до
окремого плану)

з 16 липня до 18.00
21 липня 2016 року

з 18 до 21 липня
2016 року

Заходи конкурсного відбору (відповідно до окремого плану)

з 18 до 27 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до
зарахування вступників

не пізніше 12.00 1 серпня 2016 року

Виконання вимог до зарахування

до 18.00 5 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 12.00 6 серпня 2016 року

Кандидати на навчання – курсантами, що виявили бажання
вступити до Національної академії, для оформлення навчальної
справи, подають заяву до окремих регіональних центрів комплектування Державної прикордонної служби України, відповідальних
осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної
служби України за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня
2016 року. Вступники з числа військовослужбовців на навчання на
першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої
освіти, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст
подають встановленим порядком рапорт з 1 лютого до 1 квітня 2016
року.
5.3. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір
та зарахування кандидатів на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб проводяться в такі строки:
– для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, ступеня
вищої освіти магістр на основі базової, повної вищої освіти:
Етапи вступної кампанії

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Початок прийому заяв та документів

з 11 липня 2016 року

з 20 липня 2016
року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

24 липня 2016 року

до 12.00 1 серпня
2016 року

з 25 до 31 липня
2016 року

10 серпня 2016 року

Терміни проведення вступних
випробувань
Виконання вимог до зарахування

не пізніше 10 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

після зарахування на місця державного
замовлення відповідної спеціальності, але
не пізніше 12 серпня 2016 року

– для здобуття ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, ступеня молодший бакалавр:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

з 11 липня 2016 року

з 20 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та доку- до 18.00 20 липня 2016 до 12.00 1 серпня
ментів від осіб, які мають право
року
2016 року
складати вступні екзамени, що
проводить академія
Закінчення прийому заяв та доку- до 18.00 27 липня 2016 10 серпня 2016 року
ментів від осіб, які не складають
року
вступних випробувань
Строки проведення Національною з 21 до 28 липня 2016
академією вступних випробувань
року

з 2 до 10 серпня
2016 року

Виконання вимог до зарахування

не пізніше 10 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

після зарахування на місця державного
замовлення відповідної спеціальності, але
не пізніше 12 серпня 2016 року

VІ. Порядок прийому заяв і документів
для участі у конкурсному відборі
до Національної академії
6.1. Вступники для здобуття ступеня бакалавр, магістр, освітньокваліфікаційного рівня спеціаліст на місцях державного замовлення
подають заяви тільки в паперовій формі.
Вступники для здобуття за кошти юридичних та фізичних осіб
ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти на
денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної
середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза
конкурсом, подають заяви тільки в електронній формі. Вони можуть
подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій),
на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання
заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації), на яких не
передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежу
ється.
Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій
формі. Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

№ 16, 22 квітня 2016 року

6.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто
до приймальної комісії Національної академії. Факт кожного
подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під
час прийняття заяви. За наявності у вступника особливих умов
для зарахування, передбачених законодавством, інформація про
наявні пільги додається до тих заяв вступника, на які поширюється зазначена пільга.
Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано Національною академією на підставі рішення приймальної комісії до моменту
включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на
навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява
вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній
базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в
день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю
ж спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки)
до цього ж вищого навчального закладу.
Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
6.3. У заяві вступники вказують спеціальність, факультет, спеціалізацію, профіль, мову та форму навчання.
Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну
форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти
державного бюджету для здобуття ступеня бакалавр вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих
ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу
пріоритетність.
Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) за різними формами навчання, вважаються
фактом подання однієї заяви.
6.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє
особисто:
документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до
статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток
(посвідчення про приписку) – для військовозобов’язаних (призовників), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої
освіти);
документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної
середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,
і додаток до нього;
копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного
оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої
освіти);
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см (для кандидатів на
навчання за кошти фізичних, юридичних осіб);
реєстраційний номер облікової карти платника податків.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано
особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями
(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих Правил, для
прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один
раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році,
крім випадків, передбачених у розділі V, VII цих Правил.
6.5. Вступники за державним замовленням для реєстрації та проходження заходів професійного відбору прибувають за викликом прий
мальної комісії і приписом окремого регіонального центру комплектування Держприкордонслужби України (посвідчення про відрядження
– для військовослужбовців), органу охорони державного кордону (частин центрального підпорядкування). Термін прибуття до Національної
академії – згідно з датою, зазначеною у виклику.
6.6. Вступники на навчання за державним замовленням особисто
подають заяву (рапорт) до окремих регіональних центрів комплектування, кадрових підрозділів органів охорони державного кордону (органів центрального підпорядкування) у терміни, що визначені у пункті
4.2 цих Правил.
6.6.1. Навчальна справа кандидата для здобуття ступеня освіти
бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (за виключенням
кандидатів з числа осіб офіцерського складу) містить:
заяву (рапорт); анкету; автобіографію; копію свідоцтва про
народження; копію 1–2-ої, 10–11-ої сторінок паспорта громадянина України; копію приписного свідоцтва (військового квитка);
копію реєстраційного номера облікової карти платника податків;
копію документа державного зразка про повну загальну середню
освіту (про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додатка
до нього, завірені у встановленому порядку; копії документів на
пільги, що встановлені законодавством України; характеристику
з місця навчання (роботи, служби); шість кольорових фотокарток
розміром 3х4 см; завірену в установленому порядку згоду батьків
(усиновлювачів чи піклувальників) на укладення контракту, якщо
на момент вступу кандидату не виповниться 18 років; відгук на
кандидата для вступу до Національної академії; 2 чистих поштових
конверти з марками;
оригінали медичних документів, що формуються окремим додатком
до справи: довідка військово-лікарської комісії, картка медичного огляду
кандидата, що вступає у військовий навчальний заклад; медична довідка
«Про проходження попереднього та періодичного психіатричних оглядів» (форма № 122-2) – для оформлення допуску до державної таємниці;
згоду на обробку персональних даних;
довідку Управління інформаційного забезпечення Головного
управління Національної поліції (форма ІП-1);
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витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб
підприємців (для повнолітніх осіб);
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру;
висновок за результатами професійно-психологічного обстеження
кандидата на навчання.
6.6.2. Навчальні справи кандидатів для здобуття ступеня бакалавр,
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з числа військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу Державної
прикордонної служби України оформлюється відповідно до наказу
Адміністрації Держприкордонслужби України від 07 лютого 2011 року
№ 74 з урахуванням переліку документів, що визначені у пункті 6.6.1
цих Правил.
6.6.3. Навчальна справа для кандидатів з числа осіб офіцерського
складу Державної прикордонної служби України на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, ступеня магістр
оформлюється відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби України від 07 лютого 2011 року № 74, а до матеріалів до вступу
додатково залучається:
копія 1–2-ої, 10–11-ої сторінок паспорта громадянина України;
копія реєстраційного номера облікової карти платника податків.
Облікові картки громадян про допуск до державної таємниці надсилаються до академії у встановленому порядку.
6.6.4. Оформлені навчальні справи вступників направляються до
приймальної комісії в установленому порядку та визначені Правилами
прийому терміни. Навчальні справи, які надійшли з неповним переліком вищевказаних документів, з порушенням зазначених вимог та
термінів, приймальною комісією не розглядаються та повертаються до
відповідних органів і підрозділів.
6.7. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році з конкурсних предметів, визначених цими
Правилами прийому.
6.8. На вимогу вступника усі копії документів засвідчуються за
оригіналами приймальною комісією (начальником кадрового підрозділу, начальником окремого регіонального центру комплектування) або
в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії
документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
6.9. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів на основі повної загальної середньої освіти
у Національній академії мають право особи, у яких є захворювання,
зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для
проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання,
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95,
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року
за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне
оцінювання.
6.10. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у
вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право:
особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані),
після 30 листопада 2015 року;
особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців
строкової служби), у порядку, визначеному відповідними положеннями
про проходження військової служби громадянами України;
військовослужбовці Державної прикордонної служби України, які
через виконання ними оперативно-службових (бойових) завдань були
не в змозі зареєструватися і скласти зовнішнє незалежне оцінювання.
Така категорія вступників подає заяву в паперовій формі разом з
документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі.
6.11. Заява в електронній формі подається вступником шляхом
заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається прий
мальною комісією Національної академії згідно з Порядком подання та
розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до
вищих навчальних закладів України в 2016 році, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085.
6.12. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Правилами прийому мінімальної
кількості балів (Таблиця 5), до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються.
6.13. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних,
поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою
Єдиної бази.
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа
про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює за відсутності),
затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал
документа про освіту до Єдиної бази.
6.14. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для
вступу на навчання до Національної академії протягом трьох робочих
днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів
вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих
до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на
веб-сайті Національної академії.
6.15. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої
програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/
відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних
іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за
співбесідою, зарахування поза конкурсом, першочергового зарахування
фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
6.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ
про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ),
обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності
Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється вищим
навчальним закладом до початку другого семестру першого року
навчання його власника.
6.17. Приймальна комісія Національної академії при поданні
вступником заяви перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до
інших навчальних закладів.
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6.18. Кандидати на навчання за державним замовленням (курсантами) крім осіб рядового, сержантського та старшинського складу, при
вступі на заочну форму навчання в обов’язковому порядку проходять
медичний огляд, оцінку рівня фізичної підготовки (фізична культура) та
професійно-психологічне обстеження. Результати проходження заходів
професійного відбору оголошуються в день проведення.
6.18.1. Порядок проходження медичного огляду визначено Положенням про проходження медичного огляду у Державній прикордонній
службі України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 6 травня 2009 року № 333, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2009 року № 570/16586,
доповненим наказом Адміністрації Державної прикордонної служби
України від 14 червня 2012 року № 450, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27 липня 2012 року № 1267/21579.
Медичний огляд кандидатів на навчання з числа цивільних осіб і
військовослужбовців проводиться позаштатними гарнізонними (госпітальними) військово-лікарськими комісіями клінічних госпіталів Держ
прикордонслужби України (місця дислокації н. п. Київ, Одеса, Львів) на
підставі направлення на медичний огляд.
Придатними до навчання у Національній академії вважаються
кандидати, які за станом здоров’я визнані придатними до військової
служби у Держприкордонслужбі України з урахуванням таблиць додаткових вимог до стану здоров’я.
За результатами проведеного медичного огляду приймається постанова військово-лікарської комісії, яка оформляється довідкою ВЛК,
заноситься в картку медичного огляду кандидата на навчання у Націо
нальній академії, паспорт здоров’я (медичну книжку) військовослужбовця та в книгу протоколів засідань військово-лікарської комісії.
Довідки військово-лікарської комісії кандидатів, які зараховані на
навчання до Національної академії, зберігаються в особових справах
курсантів (слухачів).
Під час конкурсного відбору у Національній академії:
перевіряється наявність у справі медичних документів (довідки
військово-лікарської комісії, карти медичного огляду кандидата на
навчання у ВВНЗ про придатність до навчання);
перед проведенням оцінювання рівня фізичної підготовленості кандидати до вступу на навчання до Національної академії проходять огляд
лікарем-терапевтом відділу охорони здоров’я Національної академії.
У разі виявлення під час цього огляду:
ознак захворювань, що перешкоджають виконанню вправ, за результатами яких визначається рівень його фізичної підготовленості, але які
не впливають на його придатність до вступу на навчання до ВВНЗ, строк
виконання кандидатом цих вправ переноситься на термін у межах встановлених строків і розкладу проведення конкурсного відбору;
ознак захворювань, що можуть вплинути на його придатність до вступу
на навчання до Національної академії, кандидат направляється на повторний
медичний огляд до Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби України (далі – ЦКГ) з подальшим медичним оглядом військоволікарською комісією ЦКГ для визначення придатності до навчання. Рішення
військово-лікарської комісії оформлюється довідкою військово-лікарської
комісії, яка затверджується центральною військово-лікарською комісією.
6.18.2. Порядок оцінки рівня фізичної підготовки кандидатів
(фізична культура) визначений Настановою з фізичної підготовки в
Прикордонних військах України, затвердженою наказом Голови Держкомітету – Командувача Прикордонних військ України від 27 листопада
1999 року № 538 (зі змінами та доповненнями, які внесені наказом
Голови Держкомітету від 8 грудня 2000 року № 695).
Оцінка рівня фізичної підготовки вступників обов’язкова.
Оцінка рівня фізичної підготовки вступників визначається за
результатами практичного виконання трьох вправ:
для осіб чоловічої статі: для осіб жіночої статі:
біг на 100 м – № 10;
біг на 100 м – № 10;
підтягування		
комплексна силова вправа – № 7;
на перекладині - № 6;
біг на 3 000 м – № 2;
біг на 1 000 м – № 1.
біг на 1 000 м – № 1
(для кандидатів за
відповідними віковими
групами).
Результат виконання комплексної силової вправи особою жіночої
статі є сума позитивних результатів (повторів) підйомів тулуба та згинань і розгинань рук в упорі лежачи.
Усі вправи приймаються протягом одного дня. Для виконання
вправ надається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не дозволяється.
Результати оцінюються сумою балів та переводяться в 100–200
бальну шкалу оцінювання.
Кандидати, які не виконали вимоги та не набрали 124 бали і вище,
до подальшої участі у конкурсному відборі не допускаються.
6.18.3. Професійно-психологічне обстеження проводиться відповідно до вимог наказу Адміністрації Державної прикордонної служби
України від 15 травня 2009 року № 354 (зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 9 червня 2009 року № 495/16511) зі змінами, що
затверджені наказом від 11 червня 2012 року № 430 (зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 20 червня 2012 року № 1021/21333).
Заходи професійно-психологічного відбору кандидатів з числа
військовослужбовців Державної прикордонної служби України та
цивільних осіб здійснюються в регіональних управліннях та Окремій
комендатурі охорони і забезпечення Держприкордонслужби України,
комісіями з професійно-психологічного обстеження, персональний
склад яких визначається Адміністрацією Держприкордонслужби
України.
За результатами професійно-психологічного обстеження робиться
висновок щодо ступеня професійно-психологічної придатності вступника до навчання в академії.
Результати професійно-психологічного обстеження доводяться до
кожного кандидата головою комісії з професійно-психологічного обстеження та долучаються до навчальної справи кандидата.
VIІ. Організація і проведення конкурсу
7.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної
середньої освіти вступають до Національної академії для здобуття ступеня бакалавр, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з трьох предметів та
бали конкурсу фізичних здібностей (фізичної культури), який передбачений для осіб, що вступають на навчання на місцях державного замовлення.
Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література.
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7.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної
загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів) відповідного рівня, бала за конкурс фізичних здібностей (для
осіб, з якими він проводиться) та середнього бала документа (додатка
до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на
вагові коефіцієнти.
Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься
до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту,
які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної
бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у
200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа
про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою,
за значенням 200-бальної шкали.
7.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої
освіти подання вступниками сертифікату зовнішнього незалежного
оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пунктами 5.9,
5.10 цих Правил.
7.4. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат
Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої
виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень
(складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).
7.5. Для проведення вступних іспитів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових вступних випробувань при
вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньокваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії.
Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію,
освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для
участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію,
освітню програму, напрям підготовки) у Національній академії.
Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на
основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від
100 до 200 балів та оголошуються в день проведення.
7.6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, ступеня магістр, конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового вступного випробування за відповідною спеціальністю, вступного екзамену з іноземної
мови та оцінки рівня фізичної підготовки кандидатів (фізична культура), конкурсний бал вноситься до Єдиної бази. Перелік конкурсних
предметів для кандидатів на навчання за ступенем освіти магістр,
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст.
Вступники, знання яких було оцінено менше 124 балів (за шкалами
оцінювання від 100 до 200 балів), до участі в подальших заходах професійного відбору і в конкурсі не допускаються.
7.7. Програми фахових (вступних) випробувань для вступу на
навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти та
на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і
затверджуються ректором Національної академії не пізніше ніж за три
місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до
вступних випробувань завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми фахових (вступних) випробувань обов’язково оприлюднюються на веб-сайті Національної академії та в приймальній комісії.
У програмах повинні міститися критерії оцінювання до кожного з них.
7.8. 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.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
7.9. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені
Національною академією, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора Національної академії.
Апеляція кандидата щодо результатів вступних екзаменів подається
письмово на ім’я голови апеляційної комісії. В апеляційній заяві має бути
зазначено прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання кандидата,
викладено суть порушеного питання, підпис заявника із зазначенням дати.
Апеляція повинна подаватись особисто не пізніше наступного
робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її
подання, як правило, у присутності кандидата.
З неповнолітнім вступником (до 18 років) має право бути присутнім під час розгляду апеляції один з батьків або хтось із законних
представників. Під час подання апеляційної заяви вступник обов’язково
повинен мати при собі документ, який посвідчує його особу та екзаменаційний лист.
Представник (один з батьків або хтось із законних представників)
не бере участі в обговоренні екзаменаційної роботи та не коментує дії
апеляційної комісії. При порушенні цих вимог представник залишає
приміщення, де розглядається апеляція.
Додаткове опитування вступника під час розгляду апеляції не
допускається.
Заяви, скарги від громадян, які не є кандидатами на вступ до академії, до розгляду апеляційною комісією не приймаються. Повторна
апеляція не проводиться.
Усі звернення вступників щодо питань, які виходять за межі розгляду апеляційної заяви, розглядаються відповідно до Закону України
«Про звернення громадян» у встановлені законом терміни та у передбаченому законом порядку.
7.10. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових
випробувань) формуються в Єдиній базі.
7.11. Приймальною комісією враховуються тільки ті результати
вступних екзаменів, які складались у Національній академії.
VIІІ. Зарахування за співбесідою
8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Національної академії особи:
яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи
інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях
громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого
2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція
Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
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визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11–14 статті 7 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.
8.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до
зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у
конкурсі на загальних засадах.
ІХ. Зарахування поза конкурсом
9.1. Поза конкурсом зараховуються:
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю),
відповідно до 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» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
особи, яким відповідно до закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право;
члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних
олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої
влади у сфері освіти і науки.
9.2. У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою, напрямом
підготовки) рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися
гарантований обсяг (до 5 відсотків) місць державного замовлення для
окремих категорій вступників, визначених законом. Зарахування осіб,
визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістр.
9.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1
цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у
конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
X. Право на першочергове зарахування
10.1. Право на першочергове зарахування до Національної академії мають:
особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право
при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових
навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
особи, яким 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» надане таке право;
діти військовослужбовців, які загинули при виконанні ними обов’язків
військової служби, померли чи пропали безвісти або стали інвалідами внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби;
діти військовослужбовців Державної прикордонної служби України, які мають вислугу в календарному обчисленні 20 років і більше;
діти громадян, звільнених з військової служби у Державній прикордонній службі України за віком, за станом здоров’я чи у зв’язку із
скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, вислуга
років у календарному обчисленні яких становить 20 років і більше;
за поданням керівних органів громадських формувань з охорони
громадського порядку і державного кордону члени цих формувань, які
беруть найбільш активну участь в охороні громадського порядку на
державному кордоні.
10.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 9.1 цього розділу.
XІ. Формування та оприлюднення списку вступників,
рекомендованих до зарахування
11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в
такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
вступники, які мають право на зарахування за конкурсом;
вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що
фінансуються за кошти державного бюджету.
11.2. Список вступників, рекомендованих до зарахування за кошти
юридичних та фізичних осіб, формується за категоріями окремо
від рейтингового списку кандидатів на навчання на місцях державного замовлення. Для кандидатів на навчання для здобуття освітньокваліфікаційного рівня бакалавр на місцях державного замовлення з
числа осіб жіночої статі формуються окремі рейтингові списки.
11.3. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії
рейтинговий список вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття
відповідно до розділу ХІІ цих Умов (для вступників на основі повної
загальної середньої освіти) для:
осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріо
ритетом;
осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;
осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;
осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню
освіту.
11.4. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної
бази, зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
наявність права на першочергове зарахування;
пріоритет заяви, зазначений вступником.
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11.5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному
обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу. Списки вступників,
рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з
Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних
стендах приймальних комісій та веб-сайті вищого навчального закладу.
Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками на
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, а також ступінь
магістр та освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст на основі здобутого
ступеня магістр (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст) вимог для
зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XІІ цих Правил.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно
до пункту 3 цього розділу.
XІІ. Надання рекомендацій для зарахування
12.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на
місця за кошти державного бюджету приймальна комісія приймає у
строк, визначений розділом ІV цих Правил, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі Х цих Правил,
що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від
вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за
найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв,
за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного
бюджету.
Рекомендації до зарахування на місця, що фінансуються за кошти
державного бюджету, на основі повної загальної середньої освіти при
вступі для здобуття ступеня бакалавра осіб, які мають підстави для
вступу поза конкурсом, надаються в межах 10 відсотків максимального
обсягу державного замовлення вищого навчального закладу.
Формування списків рекомендованих до зарахування вступників
здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу
місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності – у межах ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на
навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за
всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.
Вступники, які виявили бажання навчатися за рахунок коштів
фізичних (юридичних) осіб за відповідними спеціальностями отримують рекомендацію за умови, якщо чисельність студентів в академічній
групі буде становити не менше 10 осіб.
12.2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на
навчання на місця за кошти державного бюджету відповідно до строків,
визначених у пункті 4.2 цих Правил.
12.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах
приймальної комісії Національної академії.
Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування
також розміщується на веб-сайті Національної академії.
XІІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
13.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі
та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно
до строку, визначеного у розділі ІV цих Правил, зобов’язані виконати
вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до
приймальної комісії Національної академії. Особи, які подали заяви в
електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.
13.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих
Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів,
передбачених цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за кошти державного бюджету, крім випадків, визначених у розділах XIV, XV та XVI
цих Правил.
XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування
14.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації
вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та
додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання
та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії.
Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця
за кошти державного бюджету, не втрачають права участі у конкурсі на
місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування
на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за
всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.
14.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за
кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного
бюджету, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії вищого навчального закладу та долучається до його особової справи.
14.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 12.1 цих Правил.
Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних
та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.
Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
14.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного
бюджету, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому
навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету
або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього
строку навчання.
При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами
навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб

оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих
навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним
закладом, у якому вони зберігаються.
XV. Наказ про зарахування
15.1. Накази про зарахування на навчання на місця державного
замовлення осіб офіцерського складу видаються Адміністрацією Держ
прикордонслужби України, а про зарахування інших категорій вступників – ректором Національної академії на підставі рішення приймальної
комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді
приймальної комісії і веб-сайті Національної академії у вигляді списку
зарахованих у строки, встановлені в пунктах 4.2, 4.3 цих Правил.
15.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може
бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 16.5 цих Правил.
Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу
за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи,
подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
На звільнене(і) при цьому місце (місця) навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до початку
навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з
числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки). За відсутності таких
претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших
спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм, напрямів підготовки)
цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів
шляхом перенесення заяви на іншу спеціальність.
15.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи
видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту
12.1 цих Правил.
XVІ. Зарахування до Національної академії на звільнені місця
протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників
16.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Національної академії, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній
базі.
Зарахування на місця відрахованих осіб відбувається протягом
наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 15.1, 15.2 цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб
формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 19 вересня 2016 року.
16.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах,
творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прий
няті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.
XVІI. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні
прийому до Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького
17.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від
одного засобу масової інформації).
Акредитація журналістів проводиться відповідно до законодавства
рішенням приймальної комісії на підставі офіційного звернення відповідного засобу масової інформації.
17.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства
освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації,
яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть
направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів.
Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм
можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
17.3. Вищий навчальний заклад зобов’язаний створити умови
для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої
діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності
(освітньої програми, напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти державного
бюджету за кожною спеціальністю (освітньою програмою, напрямом
підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому
числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом,
оприлюднюються на веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи
отримання відповідних відомостей.
17.4. 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 разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється
на веб-сайті вищого навчального закладу.
17.5. Подання вступником недостовірних персональних даних,
недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза
конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування
за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських
олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про
проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для
відрахування студента.
17.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, граничний обсяг місць, що фінансуються за кошти державного бюджету,
вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів здійснюється
інформаційними системами, у тому числі системою «Конкурс», на
підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із
зазначенням категорій вступників відповідно до цих Правил.
17.7. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів
на навчання для отримання ступеня молодшого бакалавра, бакалавра
(магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) вищі навчальні заклади зобов’язані оприлюднити на
власних веб-сайтах та внести до Єдиної бази інформацію про граничний обсяг місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, на
спеціальності (спеціалізації, освітні програми), у тому числі кількість
місць для осіб, які вступають поза конкурсом.

Прикордонник
України
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Спеціальності, за якими здійснюється підготовка курсантів в академії
№

Шифр, галузь знань			

Код, спеціальність				

Кваліфікація

Факультет охорони та захисту державного кордону
1

25 Військові науки,
252 «Безпека державного кордону» (перший (бакалаврський)
національна безпека,
рівень вищої освіти). Термін навчання 3 роки 10 місяців
безпека державного						
кордону

Бакалавр безпеки державного кордону, офіцер управління
основними підрозділами охорони державного кордону.
Додаткова спеціалізація: офіцер тилу, офіцер-кінолог.

Факультет правоохоронної діяльності
2
08 Право		
081 «Право» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).
			
Термін навчання 3 роки 10 місяців			
								

Бакалавр права, офіцер управління основними підрозділами
охорони державного кордону. Додаткове професійне
спрямування: офіцер оперативно-розшукових органів.

3
26 Цивільна безпека
262 «Правоохоронна діяльність» (перший (бакалаврський)
			
рівень вищої освіти). Термін навчання 3 роки 10 місяців
								
								

Бакалавр правоохоронної діяльності , офіцер управління
основними підрозділами охорони державного кордону.
Додаткове професійне спрямування офіцер оперативнорозшукових органів.

Факультет іноземних мов та гуманітарних дисциплін
4

05 Соціальні та поведінкові науки		

5
03 Гуманітарні науки
			

053 Психологія (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).
Термін навчання 3 роки 10 місяців			

Бакалавр психології, офіцер управління основними підрозділами
охорони державного кордону

035 «Філологія» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти). Бакалавр філології , офіцер управління основними підрозділами
Термін навчання 3 роки 10 місяців			
охорони державного кордону
Інженерно-технічний факультет

6
27 Транспорт
274 «Автомобільний транспорт» (перший (бакалаврський)
			
рівень вищої освіти). Термін навчання 3 роки 10 місяців
								

Бакалавр, інженер з автомобільного транспорту, офіцер
управління основними підрозділами охорони державного кордону.
Додаткова спеціалізація: офіцер квартирно-експлуатаційної служби.

17 Електроніка
та телекомунікації
			

Бакалавр телекомунікації та радіотехніки, офіцер управління
основними підрозділами охорони державного кордону.

7

172 «Телекомунікації та радіотехніка» (перший		
(бакалаврський) рівень вищої освіти). Термін навчання
3 роки 10 місяців

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка студентів в академії
№ з/п

Шифр, галузь знань				

Код, спеціальність				

Кваліфікація

Факультет правоохоронної діяльності
1
08 Право		
			

081 Право, (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти). Термін навчання (денно)		
3 роки 10 місяців, (заочно) 4 роки 6 місяців

Бакалавр права

			
			

262 Правоохоронна діяльність, (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. Термін навчання
(денно, заочно) 10 місяців						

Спеціаліст правоохоронної діяльності

			

081 Право, (другий (магістерський) рівень вищої освіти). Термін навчання (денно) 1 рік 04 місяці.

Магістр права

Факультет іноземних мов та гуманітарних дисциплін
4
03 Гуманітарні науки
			

035 Філологія, (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти). Термін навчання (денно) 		
3 роки 10 місяців, (заочно) 4 роки 06 місяців

Бакалавр філології

			
			

035 Філологія, (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст). Термін навчання 			
(денно, заочно) 10 місяців.

Спеціаліст філології

			

035 Філологія, (другий (магістерський) рівень вищої освіти). Термін навчання (денно) 1 рік 4 місяці.

Магістр філології
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27 Транспорт
			

274 Автомобільний транспорт, (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти). Термін навчання
(денно) 3 роки 10 місяців, (заочно) 4 роки 6 місяців					

Бакалавр, інженер з автомобільного транспорту

			
			

274 Автомобільний транспорт, (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст). Термін навчання
(денно, заочно) 10 місяців.						

Спеціаліст, інженер автомобільного транспорту

			
			

274 Автомобільний транспорт, (другий (магістерський) рівень вищої освіти). Термін навчання
(денно, заочно) 1 рік 4 місяці.						

Магістр, інженер автомобільного транспорту

Інженерно-технічний факультет

Перелік спеціальностей та необхідних для вступу
сертифікатів ЗНО (курсанти)
Спеціальність		
			
			
			

Перелік вступних випробувань
та конкурсних предметів у сертифікаті
Українського центру оцінювання якості
освіти

Всі спеціальності		
			

Українська мова та література
Фізична культура

Психологія 		
			

Біологія або Іноземна мова
Історія України

Телекомунікації та радіотехніка
			
			

Математика
Іноземна мова або Фізика
або Історія України

Філологія 			
			

Іноземна мова
Історія України або Географія

Право 			
			

Іноземна мова або Математика
Історія України

Правоохоронна діяльність
			

Іноземна мова або Математика
Історія України

Автомобільний транспорт
			

Іноземна мова або Фізика або Історія України
Математика

Безпека державного кордону
(курсанти)
		

Іноземна мова або Математика
Історія України

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат
зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році.
Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних
предметів на основі повної загальної середньої освіти у Національній академії
мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань,
що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України
та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880,
через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.
Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному
закладі (за їх вибором) мають право:
особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після ЗО
листопада 2015 року;
особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової
служби), у порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження
військової служби громадянами України;
військовослужбовці Державної прикордонної служби України, які через
виконання ними оперативно-службових (бойових) завдань були не в змозі зареєструватися і скласти зовнішнє незалежне оцінювання.
Така категорія вступників подає заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у вищому
навчальному закладі.

Таблиця відповідності
середнього бала документа про повну загальну середню
освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням
200-бальної шкали

Адреса:
м. Хмельницький,
вул. Шевченка, 46,
(0382) 65-64-83
(приймальна комісія)
Сайт: nadpsu.edu.ua
Окремі регіональні центри комплектування:
м. Житомир, вул. Промислова, 5, 0412424198
м. Харків, пр. Інженерний, 7, 057 7021437, 093 5221025
м. Херсон, вул. Червоностудентська, 20, 09 63752160
м. Львів, вул. Личаківська, 74, 0322 390068, 09 72547279
м. Київ, вул. Світла, 6, 044 5276717, 067 2253484
м. Одеса, вул. Жуковського, 1, 0487795361, 067 3086939
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ініціатива

Ветеранська толока
Активісти Київської
організації ветеранів
Держприкордонслужби та
спілки воїнів запасу «Кордон»
взялися за облаштування
столичного парку «Перемога».
Василь КЛИМЕНКО

Марш патріотів
У Черкасах пройшов марш
патріотів, присвячений
другій річниці початку
Антитерористичної операції
на Донбасі. Більше 400
мешканців міста поклали
квіти до пам’ятника загиблим
учасникам АТО і вирушили
ходою від площі Богдана
Хмельницького в Долину
троянд, де відбувся мітинг
пам’яті.

несли портрети воїнів, які до останнього
подиху билися за Україну.
– На жаль, не всім судилося повернутися
живими до рідної домівки. Під час пекельних боїв наші Герої ціною власного життя
обороняли державні кордони, захищаючи
цілісність України. Я закликаю пам’ятати
про кожного з них. Не треба забувати, що
війна на сході України продовжується, –
Сказав перед присутніми заступник Черкаського міського голови, учасник бойових
дій у зоні АТО Геннадій Шевченко. – Сьогоднішній захід засвідчує, що українське
суспільство пам’ятає про своїх захисників і
готове, у разі повної мобілізації, стати плічо-пліч на оборону рідної держави.
У меморіальній частині Галереї Слави,
присвяченої пам’яті героїв, портрети двадцяти одного загиблого мешканця міста.
Вісім із них – прикордонники Навчального центру: Ігор Момот, Віталій Вінніченко, Володимир Гречаний, Микола Зайцев, Павло Лазаренко, Ігор Петрів, Сергій
Лифар і Сергій Єпіфанов. На заході згадали
про подвиг кожного з них та вшанували
героїв хвилиною мовчання. Пам’ять про
них житиме вічно в серцях черкащан.
n

Катерина СОРОКОПУД
Таким чином висловили шану героям
і свою громадянську позицію курсанти та
викладачі Навчального центру Держприкордонслужби імені генерал-майора Ігоря
Момота, Академії пожежної безпеки імені
Героїв Чорнобиля, ветерани добровольчих
батальйонів «Азов», «Айдар» і «Донбас»,
родичі загиблих, діючі та колишні військові,
студенти цивільних вишів, а також небайдужі мешканці міста. Попереду колони про-

Суботній квітневий день видався
по-сонячному світлим, теплим і щедро
напоєним неповторними ароматами першої весняної зелені. Тож не дивно, що саме
такої днини, користуючись своїм вихідним,
багато киян полишили власні домівки і
потягнулися, як мовиться, на природу. Відвідувачі парку «Перемога», що в Дніпровському районі столиці, не могли не звернути
увагу на людей, переважно поважного віку,
які старанно працювали над опорядженням
алеї, перед входом до якої відразу впадає
в очі гранітна стела. На ній чітко вирізняються викарбувані слова: «Прикордонники,
які загинули в результаті бойових зіткнень
під час охорони державного кордону на
сході України… Низький вам уклін, захисники кордону України, і вічна пам’ять!
Слава героям!».
Поодаль брукованої доріжки, ніби вартує її, скульптурна фігура прикордонника
з вірним чотирилапим помічником. Це –
пам’ятник «Захисникам кордонів Вітчизни».
Біля нього щорічно, у день свого професійного свята, збираються ті, у чиїй життєвій
долі служба з охорони державних рубежів
стала невід’ємною частиною власного буття.
З лопатами, совками, мітлами та граблями працюють чоловіки. Бачу знайомі
обличчя. Назустріч усміхаються Микола
Ріпик, Анатолій Малахов, Володимир
Шишеня, Микола Куц, Олександр Коз-

лов, Геннадій Поляков та інші активісти
ветеранського руху. Усі зосереджено прибирають мокре, спресоване давністю пале
листя, гілля дерев та змітають бруд з бруківки. Поруч гуркоче жеківський тракторець з причепом, у який відразу завантажується зібране сміття. Робота ветеранівприкордонників у самому розпалі.
– Десь за годину маємо усе закінчити, –
каже голова Київської організації ветеранів Держприкордонслужби генерал-майор
у відставці Сергій Савін. – Приємно, що
разом з нами у суботнику взяли участь і
члени спілки воїнів запасу «Кордон». Так що
спільними зусиллями до пам’ятних Днів –
Перемоги і нашого професійного свята –
Алея прикордонників матиме охайний
вигляд.
Перед полуднем суботник завершено.
Задоволені своєю роботою, його учасники
діляться між собою планами подальшого
облаштування Алеї. «До неї має бути прикута увага усіх відвідувачів», – висловлюють вони свою загальну думку.
Суботником ветеранів залишається
задоволений й очільник Дніпровської райдержадміністрації у місті Києві Ярослав
Горбунов.
– З прикордонниками ми вже давно підтримуємо дружні стосунки, – зазначає він. –
Сама ж Алея прикордонників стала для
нашого парку, де завжди багато молоді,
своєрідним символом поваги до героїчної
служби «зелених кашкетів». Ось і зараз
ветерани своїм прикладом ще раз засвідчили, як треба шанувати пам’ять поколінь.
Це нас лише радує.
І ніби у підтвердження його слів весняне
сонце, вкотре визирнувши із-за хмар, щедро
залило чисту бруківку, навколишні дерева
з першою зеленню та скульптурну постать
воїна-прикордонника. Як вартовий своєї
Вітчизни він завжди на бойовому посту. n

поповнення

Офіцерський старт
До Могилів-Подільського
прикордонного загону прибули
молоді офіцери – випускники
Національної Академії
Держприкордонслужби.
Людмила КАТЕРИНИЧ
За традицією командир частини представив лейтенантів персоналу. Молоде
поповнення ознайомили зі специфікою
оперативно-службової діяльності загону,
дали можливість ближче поспілкуватися
з наставниками, серед яких досвідчені
офіцери-прикордонники. Втім, заклопотаність службовими питаннями не завадила
подбати про змістовну культурну програму.
Після знайомства з історією і традиціями прикордонного загону, лейтенанти
відвідали древній Лядівський скельний
монастир, легендарний ДОТ № 112, героїчна залога якого тримала оборону з 7 липня
до початку серпня 1941 року, коли війська
вермахту були вже неподалік Києва. ОстанЗасновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року

Прикордонник
України
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 8071 (28.10.2003 р.)
Передплатний індекс:

61023

ніх 14 захисників фортеці окупанти так і не
змогли вибити з укріплення і залили ДОТ
бетоном. Потім був міський краєзнавчий
музей та Будинок народної творчості. З
молодим поповненням радо зустрілися ветерани афганської війни – офіцери у відставці
Олег Шмаркатюк та Григорій Мельник, і,
звичайно, учасники АТО – воїни мобільної
прикордонної застави, яким не з розповідей
відомо, що таке війна.
Наразі випускники знайомляться з
ділянками ВПС «Могилів-Подільський»,
«Студена», «Велика Кісниця», «Болган»,
звідки візьме початок їхня офіцерська стезя.
Молодим лейтенантам ще під час
навчання в академії доводилося виїжджати
в бойові відрядження, зокрема, посилювати
адміністративну лінію розмежування з АР
Крим, тож вони не розраховують на просту
кар’єру, але в майбутнє дивляться упевнено:
– Ми жодного разу не пожалкували,
про свій вибір. Сьогодні як ніколи Україна
потребує захисту від ворожих посягань, і ми
готові виконувати завдання будь-якої миті.
Дякуючи знанням, навичкам та гарту, отриманим в академії, витримаємо усі труднощі,
адже ми – офіцери!
n

пам’яті товариша
18 квітня 2016 року на 70 році життя відійшов у Вічність ветеран-прикордонник, полковник у відставці
КИРИЛОВ Віктор Миколайович.
Віктор Миколайович стояв у витоків започаткування діяльності інженерних
підрозділів Прикордонних військ України та розбудови кордону незалежної
України.
Колектив військовослужбовців, службовців, працівників і ветеранів управління озброєння та техніки Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби України висловлює глибоке співчуття рідним і близьким покійного.
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