
Строки прийому заяв та документів,  

конкурсного відбору та зарахування вступників для здобуття  

ступеня МАГІСТРА 

 

Етапи вступної кампанії  

при вступі на спеціальності 

014 Середня освіта (фізична 

культура), 017 Фізична 

культура і спорт,  

091 Біологія, 227 Фізична 

терапія, ерготерапія  

у 2019 р. 

Денна форма 

здобуття освіти 

Заочна форма здобуття 

освіти 

Вступники на основі освіти 

 

Базова або повна вища 

Початок прийому заяв та 

документів 
 

24 червня 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають 

складати вступні екзамени 

13 серпня о 16.00 28 серпня о 16.00  

Строки проведення вступних 

екзаменів та додаткових 

випробувань  

 

16 серпня - 23 серпня 

 

03 – 08 вересня 

Термін оприлюднення 

рейтингових списків 

вступників 

27 серпня  

не пізніше 18.00 
11 вересня  

не пізніше 18.00  

Терміни зарахування 

вступників 

За державним 

замовленням – 

28 серпня   

За кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

– 30 серпня  

За державним 

замовленням –  

12 вересня   

За кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

– не пізніше  

27 вересня  

Строки оформлення договорів 

на навчання (крім суботи та 

неділі) 

 

з 02 вересня по 30 вересня 2019 року 

 

У разі наявності вільних місць ліцензованого обсягу НУФВСУ може 

оголошувати додатковий набір для здобуття ступеня магістра на денну та 

заочну форми здобуття освіти до 30 листопада 2019 року. 
 

Етапи вступної кампанії при вступі на 

спеціальність 242 Туризм у 2019 р. 

Денна форма здобуття 

освіти 

Вступники на основі 

освіти 

Базова або повна вища 

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту  

(ЄВІ) з іноземної мови  

 

13 травня – 03 червня  

не пізніше 18.00 



Складання додаткових фахових вступних 

випробувань для вступників, які вступають на основі 

ступеня вищої освіти, здобутого за іншою 

спеціальністю 

 

13 травня – 31 травня 

Проведення основної сесії (ЄВІ) з іноземної мови 02 липня 

Прийом заяв та документів  10 липня – 23 липня 

Проведення фахового вступного випробування  05 липня – 26 липня 

Термін оприлюднення рейтингових списків 

вступників з повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати ступінь магістра 

за державним замовленням 

та за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

 

05 серпня 

 не пізніше 17.00 

Виконання вимог для зарахування 

(подання оригіналів документів) 

10 серпня до 18.00 

Терміни зарахування вступників 

за державним замовленням 

11 серпня до 12.00 

Терміни зарахування вступників 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

не пізніше 

30 серпня 

 

 
 


