
Додаток 4 

до Правил прийому до 

Національної академії 

внутрішніх справ у 2018 році 

 

Форми та порядок проведення вступних випробувань до 

 Національної академії внутрішніх справ у 2018 році, 

критерії їх оцінювання 

 

І. Форми проведення вступних випробувань 

 

1. Вступні випробування з дисциплін «Правознавство», «Історія України», 

«Кримінальне право», «Біологія», «Іноземна мова», «Математика», комплексні 

іспити (за спеціальностями), співбесіди, додатковий іспит для окремих категорій 

вступників (визначений Правилами прийому), творчий конкурс та професійний 

психологічний відбір проводяться в усній формі. 

2. Вступне випробування з української мови та літератури проводиться 

письмово у формі диктанту. 

 

ІІ. Порядок проведення вступних випробувань 

 

1. Для проведення вступних випробувань з урахуванням визначених 

предметів шкільної програми та відповідних дисциплін за Правилами прийому 

розробляється перелік питань, який затверджує голова Приймальної комісії. На 

підставі переліку питань готуються білети (теми), які підписує голова 

предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії. 

 

2. Кожен із варіантів білетів (тем) для проведення іспиту розробляється в 

єдиному примірнику і запечатується в конверт. 

 

3. Конверти з білетами (темами), а також перераховані примірники після 

тиражування зберігаються в службовому сейфі відповідального секретаря 

Приймальної комісії, опечатаному печаткою Приймальної комісії Академії. 

 

4. Додатковий іспит для вступників для здобуття ступенів бакалавра, 

магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста, магістра, здобутого за іншою спеціальністю, 

проводиться з метою з’ясування рівня знань, вмінь та навичок для здобуття 

відповідного освітнього рівня за іншою спеціальністю. 

У разі успішного складання додаткового вступного іспиту кандидат на 

навчання допускається до складання вступних випробувань та участі в конкурсі 

для здобуття ступенів бакалавра або магістра. 

Особи, які за результатом додаткового іспиту набрали кількість балів, 

нижчу за мінімальну, до складання вступних випробувань та участі в конкурсі 

для здобуття ступеня бакалавра, магістра на основі ступенів бакалавра, магістра 
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(освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, спеціаліста), 

здобутого за іншою спеціальністю, не допускаються. 

 

5. У день проведення іспиту відповідальний секретар Приймальної 

комісії передає примірники білетів (тем) безпосередньо в аудиторіях 

представникам комісії, які проводитимуть іспит. 

 

6. Бланки аркушів співбесіди, усної та письмової відповіді, а також 

титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії Академії зберігаються у 

відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові 

відповідної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту. 

 

7. На вступних випробуваннях має бути забезпечено спокійну і 

доброзичливу атмосферу, а вступникам надано можливість самостійно, 

найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь. 

 

8. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, 

у яких проводяться вступні випробування, не допускаються. 

 

9. Членам комісії під час проведення іспиту забороняється спілкуватись з 

іншими посадовими особами та громадянами, користуватись мобільними 

телефонами, іншими засобами зняття і передачі інформації. 

 

10. Іспит в усній формі з кожної дисципліни (за винятком творчого 

конкурсу) з кожним вступником проводять не менше ніж два члена комісії, 

яких визначає голова відповідної комісії згідно з розкладом у день проведення 

випробування. 

 

11. Аркуш усної відповіді по завершенню вступного випробування 

підписує вступник та члени відповідної комісії. 

Аркуш усної відповіді вступник заповнює особисто. 

 

12. Інформація про результати іспиту в усній формі оголошується 

вступникові в день його проведення. 

 

13. Результати письмових вступних іспитів доводяться до відома 

вступників не пізніше наступного після їх складання дня шляхом розміщення 

цієї інформації на інформаційних стендах Приймальної комісії.  

 

14. Вступні випробування в письмовій формі приймають не менше двох 

членів відповідної комісії в кожній аудиторії.  

 

15. Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, 

де проводиться вступне письмове випробування, що вступник засвідчує 

особистим підписом у відомості одержання-повернення письмової роботи. 
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Письмові екзаменаційні роботи (у їх числі чернетки) виконуються на аркушах 

зі штампом Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні 

позначки, які б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає авторство 

роботи лише у визначених для цього місцях. 

 

16. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються 

такі норми часу (в астрономічних годинах): 

з мови та літератури (диктант) – 1 година; 

з інших предметів – 2-3 години. 

 

17. Після завершення роботи над завданнями вступного випробування 

вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у 

відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної 

комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша 

письмової роботи. 

 

18. Особи, які не встигли за час письмового випробування виконати 

екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими. 

 

19. Після завершення випробування голова комісії передає всі 

екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії або 

його заступникові. 

 

20. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник 

виконує шифрування письмових робіт, для чого на титульному аркуші й на 

кожному аркуші письмової відповіді, а також у відомості вступного 

випробування проставляється цифровий або інший умовний шифр. У випадках, 

коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на 

якій містяться особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не 

шифрується і таку роботу, крім члена комісії, додатково перевіряє голова 

відповідної комісії. 

 

21. Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального 

секретаря Приймальної комісії до завершення перевірки всіх робіт. Листки 

письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем 

Приймальної комісії або його заступником, який виконував шифрування 

письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який 

розподіляє їх між членами комісії для перевірки. 

 

22. Перевірка письмових робіт проводиться лише в приміщенні Академії 

членами відповідної комісії й повинна бути завершена не пізніше наступного 

робочого дня. 

 

23. В окремих випадках (роботу не шифровано, вступник отримав 

зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної 
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комісії або голова комісії залучають до перевірки роботи двох членів 

відповідної комісії. 

 

24. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і 

контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє 

письмові роботи, оцінені членами комісії за 100-бальною шкалою оцінювання 

знань (від 100 до 200 балів) менше ніж на 100 балів або більше ніж на 180 балів. 

Голова комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує 

своїм підписом правильність виставленої оцінки. 

 

25. Випадки подальшого змінення виставлених на письмовій роботі та у 

відомостях членами екзаменаційної комісії оцінок (за результатами додаткової 

перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) 

засвідчуються підписом голови комісії, письмовим поясненням члена комісії та 

затверджуються рішенням Приймальної комісії.  

 

26. Перевірені письмові роботи, а також заповнені відомості вступного 

випробування з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються 

головою екзаменаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної 

комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у 

відомості прізвища, ім’я та по батькові вступників. 

 

27. Під час проведення вступних випробувань заборонено користуватись 

електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими 

матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі 

використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел 

інформації (у тому числі підказки) його має бути відсторонено від участі у 

випробуваннях, про що складається акт. 

 
ІІІ. Порядок проведення творчого конкурсу  

 

1. Творчий конкурс із кандидатами на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти 

за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» проводиться на підставі 

Рекомендованого переліку питань та ситуаційних завдань для проведення 

творчого конкурсу.  

 

2. Творчий конкурс проводиться комісією, до складу якої входять науково-

педагогічні працівники Академії, представники Національної поліції 

(за погодженням), у тому числі Департаменту внутрішньої безпеки Національної 

поліції України, громадських організацій (за їх згодою). Робота комісії 

забезпечується за наявності не менше 2/3 від її визначеного складу. 
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3. Під час проведення творчого конкурсу має бути забезпечено спокійну й 

доброзичливу атмосферу, а вступникам надано можливість самостійно, найбільш 

повно виявити рівень своїх знань і умінь. 

4. Сторонні особи без дозволу комісії не допускаються до приміщень, 

у яких проводиться творчий конкурс. 

 

5. Під час проведення творчого конкурсу комісія може проводити 

відеозйомку. 

 

6. Для проведення творчого конкурсу вступнику пропонується два питання 

з рекомендованого переліку та ситуаційне завдання. На підготовку до відповіді 

надається 20 хвилин.  

 

7. До аркуша усної відповіді кандидат на навчання записує питання і 

стислий зміст відповіді. Після закінчення творчого конкурсу листок усної 

відповіді підписують кандидат і члени комісії. Аркуш усної відповіді вступник 

заповнює особисто.  

 

8. Під час проведення творчого конкурсу не допускається користування 

електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими 

матеріалами, якщо це не передбачено рішенням комісії. У разі використання 

вступником під час екзаменаційної роботи сторонніх джерел інформації  

(у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що 

складається акт, в якому члени комісії з проведення творчого конкурсу 

зазначають причину відсторонення та час.  

 

9. Вступники, які не з’явилися на творчий конкурс без поважних причин у 

визначений за розкладом час, не допускаються до участі в конкурсі. За наявності 

поважних причин, підтверджених документально, вступники допускаються до 

складання пропущеного творчого конкурсу з дозволу Приймальної комісії в 

межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів. 

 

10. Перескладання творчого конкурсу не допускається. Вступники, знання 

яких було оцінено нижче, ніж визначена комісією та Правилами прийому 

кількість балів, що необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування 

на навчання за спеціальними умовами, не допускаються до подальшого 

складання вступних іспитів та участі в конкурсі. 

 

IV. Порядок проведення професійного психологічного відбору 

 

1. Професійний психологічний відбір кандидатів на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра за державним замовленням на основі повної загальної 

середньої освіти за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна 

діяльність» та 053 «Психологія» проводиться з метою оцінювання 

підготовленості й мотивованості вступника. 
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V. Критерії оцінювання  

 

1. Результати вступних випробувань та творчого конкурсу оцінюються за 

шкалою від 100 до 200 балів. 

 

2. Підсумкова оцінка творчого конкурсу за кожний окремий блок питань 

із рекомендованого переліку (перший чи другий ), а також ситуаційне завдання 

розраховується як середнє арифметичне оцінок, виставлених кожним членом 

комісії в межах від 100 до 200 балів. 

 

3. Загальний бал за творчий конкурс розраховується як середнє 

арифметичне підсумкових оцінок, виставлених членами комісії за два блоки 

питань із рекомендованого переліку та ситуаційного завдання. 
 

4. Одержаний під час творчого конкурсу загальний бал вноситься до 

відомості. 
 

5. Загальний бал множиться на відповідний ваговий коефіцієнт і 

враховується під час розрахунку конкурсного балу вступника.  

При цьому до 0,50 балу округлюються в менший бік, а з 0,51 – у більший.  
 

6. Кандидати на навчання, знання яких за результатами творчого конкурсу 

оцінено нижче 100 балів, не допускаються до подальшої участі в конкурсному 

доборі. 
 

7. Критерії оцінювання творчого конкурсу: 

Оцінка Критерії оцінювання 

190–200 балів 

(відмінно) 

 

Ставиться за повні знання матеріалу у встановленому 

обсязі, уміння правильно та швидко вирішувати теоретичні 

питання та розв’язувати ситуаційні завдання. Вступник 

володіє глибокими знаннями, здатний застосовувати їх у 

нестандартних ситуаціях, критично оцінює окремі факти, 

явища та ідеї, надає достатньо аргументовану відповідь на 

поставлені питання, демонструє знання нормативних актів 

із тематики, що пропонується для творчого конкурсу, 

усвідомлення майбутньої фахової та власної 

відповідальності, бажання й готовність працювати в 

складних умовах, захищати права та свободи громадян.  

189–141 бал  

(добре) 

Ставиться за вияв вступником повних знань, 

успішне вирішення теоретичних питань та розв’язання 

ситуативних завдань. Вступник вільно володіє матеріалом, 

намагається аналізувати й систематизувати інформацію, 

застосовувати загальновідомі докази у власній аргументації, 

надає повну відповідь на поставлені питання, демонструє 

засвоєння основних нормативних актів із тематики, 
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запропонованої до творчого конкурсу, усвідомлення 

майбутньої фахової та власної відповідальності, бажання та 

готовність працювати в складних умовах, захищати права і 

свободи громадян. Але у відповіді вступника наявні 

незначні помилки. 

140–100 балів 

(задовільно) 

Ставиться за вияв знань основного матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої 

професійної діяльності, поверхову обізнаність щодо 

нормативних актів із тематики, запропонованої до творчого 

конкурсу, недостатнє розуміння майбутньої професії та 

своєї відповідальності як майбутнього працівника. 

Відповідь вступника правильна, але недостатньо осмислена. 

У відповіді наявні значні помилки. 

99–0 балів 

(незадовільно) 

Ставиться за недостатній для подальшого навчання і 

майбутньої професійної діяльності вияв знань під час 

відтворення основного програмного матеріалу, допущення 

принципових помилок у вирішенні теоретичних питань та 

розв’язанні ситуаційних завдань. Вступник фрагментарно 

відтворює незначну частину матеріалу, не може зрозуміло 

сформулювати відповіді на поставлені питання, не 

усвідомлює власної ролі й відповідальності, яких 

вимагатиме професійна діяльність за обраною 

спеціальністю. 
 

8. Нормативи оцінювання диктанту з української мови, згідно з листом 

Міністерства освіти і науки України від 09 листопада 2000 року №1/9-462 

 

Допустима кількість 

орфографічних і  

пунктуаційних помилок 

Кількість 

виправлень 

Оцінка 

(від 1 до 12 

балів) 

Бали 

(від 100 до 200 балів) 

6/9; 7/8; 8/7 і більше 6 і більше  0-99 

5/9; 6/8; 7/7 5 1 100-108 

4/4; 3/5; 2/6 4 2 109-116 

4/3; 5/2; 6/1; 7/0 3 3 117-123 

4/2; 5/1; 6/0; 0/7; 1/6; 2/5; 3/4 3 4 124-132 

3/3; 4/1; 2/4; 5/0; 1/5 3 5 133-142 

2/3; 3/2; 1/4; 0/5 2 6 143-151 

1/3; 3/1; 2/2; 0/4; 4/0 3 7 152-161 

2/1; 2/0; 3/0; 0/3; 1/2 2 8 162-170 

0/1; 1/0; 1/1; 0/2 1 9 171-180 

0/0 2 10 181-189 

0/0 1 11 190-199 

0/0 0 12 200 
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9. Професійний психологічний відбір проводиться з метою оцінювання 

підготовленості й мотивованості вступника, за результатами якого комісія з 

проведення професійного психологічного відбору приймає рішення щодо 

допуску (недопуску) вступника до участі в конкурсному відборі. Результати 

проведення професійного психологічного відбору оцінюються за двобальною 

шкалою.  


