
 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ПЕРЕЛІК  ДОКУМЕНТІВ 

 ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА 

(на І курс) 
 

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною 

та заочною формами навчання подають заяви: 

 

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;  

 

тільки у паперовій формі: 

 

для реалізації права на вступ за спеціальними умовами; 

 

при наявності розбіжностей в прізвищі, імені, по батькові, даті 

народження, статі або громадянстві вступника в його документах; 

 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

 

у разі подання документа про повну  загальну  середню  освіту, виданого 

до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

 

у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню 

або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі; 

 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву 

в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної 

комісії закладу вищої освіти.   

      

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного 

замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях  

не більше ніж з чотирьох  спеціальностей. 

Подання  заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. 

 

2.  Заява в електронній формі подається вступником шляхом 

заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається 

приймальною комісією НУФВСУ згідно з Порядком подання та розгляду заяв в 

електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої 

освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378.  

 

 При приймальній комісії НУФВСУ з 02 липня 2018 р. функціонує 

консультаційний центр для надання допомоги вступникам зі створення 

електронного кабінету, поданні заяв в електронній формі, завантаження 

додатку до документу про повну  загальну  середню освіту, довідки про 

реєстрацію місця проживання (у разі необхідності). 
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Заява в паперовій формі подається вступником особисто до 

приймальної комісії НУФВСУ. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді 

реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти (далі - Єдина база) в день прийняття заяви. 

 

3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми) та 

форми навчання. 

 

Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні 

пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів: 

 

«претендую на участь в конкурсі на місце державного замовлення і 

на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у 

випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за 

державним замовленням»; 

 

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб». 

 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

 

Вступники для здобуття ступеня бакалавра  на основі повної 

загальної середньої освіти, що претендують на місця державного замовлення 

за денною або заочною формою навчання, у кожній заяві зазначають її 

пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає 

найвищу пріоритетність. 

 

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена. 

 

Для участі у  конкурсі для вступу  за різними формами  навчання 

(денною або заочною) вступники подають окремі заяви. 

 

4.  Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє 

особисто оригінали: 

 документа, що посвідчує особу; 

 військового квитка або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених 

законодавством); 

 документа державного зразка про повну загальну середню освіту 

(атестат), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 
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 сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного 

оцінювання;   

 медичної довідки за формою 086-о; 

 документів, які підтверджують право вступника на 

зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної 

загальної середньої освіти (за спеціальними умовами). 

 

   5. До заяви, поданої в паперовій формі,  вступник додає:  

 

 копію документа, що посвідчує особу; 

 копію документа державного зразка про повну загальну 

середню освіту (атестат), на основі якого здійснюється вступ, і 

копію додатка до нього; 

 копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

 копію медичної довідки за формою 086-о. 

 

До проходження творчого заліку або творчого конкурсу вступник подає 

до приймальної комісії НУФВСУ медичну довідку за формою 086-о. Без 

надання медичної довідки за формою 086-о вступник не буде допущений до 

складання творчого заліку або творчого конкурсу.  

 

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них 

за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката 

зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності). 

 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано 

особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені 

законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

 

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 

умов, для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами 

вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти,  

подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у 

визначені Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані 

своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 

умов на зарахування за співбесідою,  на участь у  конкурсі за результатами 

вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, 

унеможливлюють їх реалізацію. 

 


