
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

 ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА 

 

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

подають заяви: 

 

тільки у паперовій формі. 

 

 Вступники можуть подати до трьох заяв на місця державного 

замовлення в закритих (фіксованих) конкурсних пропозиціях на денну та 

заочну форми навчання. 

   

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. 

 

Для участі у  конкурсі для вступу  за різними формами  навчання 

(денною або заочною) вступники подають окремі заяви. 

 

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до 

приймальної комісії НУФВСУ.  

 

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми) та 

форми навчання. 

 

Під час подання заяв 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. 

 

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; 
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 документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого 

здійснюється вступ, і додаток до нього; 

 медичної довідки за формою 086-о. 

 

   До заяви, поданої в паперовій формі,  вступник додає:  

 копію документа, що посвідчує особу; 

 копію документа державного зразка про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 

здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

 копію медичної довідки за формою 086-о. 

 

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. 

 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною 

комісією. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка 

(посвідчення про приписку) 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. 

 


