Додаток 5
до Правил прийому до Національної академії
Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького у 2021 році
(п. 6 розділу VІI)
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб для здобуття ступеня вищої освіти
магістра за державним замовленням (офіцери)
Код

Галузь знань
Назва

Код

Спеціальність
Назва

Спеціалізація (освітня програма)

Назва вступних іспитів

Професійна кваліфікація: офіцер оперативно-тактичного рівня

25

Воєнні науки, національна
безпека, безпека державного
кордону

252

Безпека державного
кордону

Безпека державного кордону

26

Цивільна безпека

262

Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

1. Єдиний вступний іспит або вступний іспит з
Іноземної мови (англійська, німецька або
французька).
2. Фахове випробування.
3. Оцінка рівня фізичної підготовленості.
1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови.
2. Фахове випробування (Теорія держави і права).
3. Оцінка рівня фізичної підготовленості.
1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови.
2. Фахове випробування (Будова та експлуатація
транспортних засобів та спеціальної техніки).
3. Оцінка рівня фізичної підготовленості.

Професійна кваліфікація: офіцер оперативно-стратегічного рівня

25

Воєнні науки, національна
безпека, безпека державного
кордону

256

Національна безпека (за
окремими сферами
забезпечення і видами
діяльності)

256.06 Національна безпека
(сфера прикордонної
діяльності) (для оперативностратегічного рівня)

1. Фахове випробування.
2. Вступний іспит з Іноземної мови (англійська,
німецька або французька)

Продовження додатку 5
до Правил прийому до Національної академії
Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького у 2021 році
(п. 6 розділу VІI)
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб для здобуття ступеня вищої освіти
магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб (студенти)
Галузь знань

Спеціальність

Код

Назва

Код

Назва

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

08

Право

081

Право

Спеціалізація (освітня
програма)

Назва вступних іспитів

Філологія

1. Єдиний вступний іспит
з іноземної мови
(Основна іноземна мова
(англійська)
2. Теорія і практика
перекладу

Право

1. Єдине фахове вступне
випробування.
2. Єдиний вступний іспит
з іноземної мови.

Вага конкурсних предметів та творчих
конкурсів

для тесту з права – 0,40
для тесту з загальних навчальних
правничих компетенцій – 0,35
0,25

