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ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА 

1. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 

спеціальностями 091 Біологія (спеціалізації - фізіологія рухової активності та 

спортивна дієтологія), 227 Фізична терапія, ерготерапія (спеціалізації - 

фізична терапія та ерготерапія) та 242 Туризм денної форми здобуття освіти 

та 091 Біологія (спеціалізація - спортивна дієтологія) заочної форми здобуття 

освіти подають заяви: 

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті 

випадків; 

тільки у паперовій формі: 

для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів та/або квотою для іноземців відповідно до Правил 

прийому до НУФВСУ на 2020 рік; 

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за 

бюджетні кошти відповідно до Правил прийому до НУФВСУ на 2020 рік; 

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, 

по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному 

документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої 

освіти, на базі якого відбувається вступ; 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які 

постійно проживають в Україні; 

у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо- 

кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, 

інформація про який відсутня в ЄДЕБО; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати 

заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою 

приймальної комісії НУФВСУ. 

2. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 

спеціальностями 014 Середня освіта (фізична культура) денної форми 

здобуття освіти та 017 Фізична культура і спорт денної та заочної форм 

здобуття освіти подають заяви: 

тільки у паперовій формі. 

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією 

НУФВСУ у порядку, визначеному законодавством. 
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При приймальній комісії НУФВСУ з 01 липня 2020 року 

функціонуватиме консультаційний центр для надання допомоги вступникам у 

створенні особистого електронного кабінету, подання заяв в електронній 

формі, завантаження необхідних документів, на основі яких здійснюється 

вступ (у разі необхідності). 

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної 

комісії НУФВСУ. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються 

уповноваженою особою приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання. 

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

пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів: 

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного замовлення 

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

у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за 

кошти державного бюджету (за державним замовленням)»; 

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість 

переведення в межах вступної кампанії на місця державного 

замовлення». 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

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

юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного замовлення. 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє  

оригінали: 

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус» та його копію; 

військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством) та його копію; 

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього та їхні копії; 

документів, які підтверджують право вступника на  участь у конкурсі 

за іспитами під час вступу замість єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної 

мови та їхні копії; 
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копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з 

іноземної мови (у визначених Правилами прийому до НУФВСУ на 2020 рік 

випадках); 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

медичну довідку за формою 086-о та її копію; 

копію облікової картки платника податків. 
 

 У разі відсутності з об`єктивних причин документа про здобутий 

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватися довідка 

державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без 

подання додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) 

Інші документи, прередбачені для вступу за ступенем магістра 

(сертифікати, грамоти, статті, копії посвідчення заслуженого майстра спорту 

України або посвідчення майстра спорту України міжнародного класу та ін.), 

подаються у строки, визначені для прийому документів. 

Для вступу за спеціальностями 014 Середня освіта (фізична 

культура), 017 Фізична культура і спорт для здобуття ступеня магістра на 

основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за 

спорідненою спеціальністю - у формі іспиту з іноземної мови та фахових 

вступних випробувань (таблиця 3 Правил прийому до НУФВСУ на 2020 рік). 

Для вступу за спеціальностями 091 Біологія (спеціалізації - фізіологія рухової 

активності та спортивна дієтологія), 227 Фізична терапія, ерготерапія 

(спеціалізації - фізична терапія та ерготерапія) та 242 Туризм - у формі 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та фахового вступного 

випробування; 

для вступу за спеціальностями 014 Середня освіта (фізична культура), 

017 Фізична культура і спорт для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншою 

спеціальністю - у формі додаткового вступного випробування, іспиту з 

іноземної мови та фахового вступного випробування (таблиця 3 Правил 

прийому до НУФВСУ на 2020 рік). Для вступу за спеціальностями 091 

Біологія (спеціалізації - фізіологія рухової активності та спортивна 

дієтологія), 227 Фізична терапія, ерготерапія (спеціалізації - фізична терапія 

та ерготерапія) та 242 Туризм - у формі єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з 

іноземної мови, додаткового вступного випробування та фахового вступного 

випробування. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов 

приймаються з результатів єдиного вступного іспиту (ЄВІ) 2020 року. 

Результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) можуть зараховуватись як 

результати вступного іспиту з іноземної мови при вступі на спеціальності, для 

яких не передбачено складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної 

мови. 
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Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною 

комісією. Копії документа, що посвідчує особу, не підлягають засвідченню. 

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. 

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми, 

фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом 

при поданні заяви у паперовій формі. 

 

У заяві, поданій у паперовій формі, передбачається згода вступника на 

обробку персональних даних. 


