
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ 

СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА (НА 1 КУРС) 

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та 

заочною формами здобуття освіти подають заяви: 

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

тільки у паперовій формі: 

для реалізації права на вступ за співбесідою 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 повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього 

незалежного оцінювання; 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених 

абзацом восьмим підпункту 1 пункту 7.6 розділу VII Правил прийому до НУФВСУ 

на 2020 рік; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії 

НУФВСУ. 

Вступники, зазначені у абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати 

заяви в електронній формі з наступним подаванням документів, що підтверджують 

право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки прийому заяв, 

відповідно Правил прийому до НУФВСУ на 2020 рік. 

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів та/або квотою-1, квотою для іноземців, першочергового 

зарахування, у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, 

які постійно проживають в Україні, вступники одночасно з поданням заяви в 

електронній формі подають копії (сканкопії) підтвердних документів. 

2. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі для 

здобуття ступеня бакалавра на денну та заочну форми здобуття освіти за всіма 

спеціальностями на основі повної загальної середньої освіти тільки в 

електронній формі з 13 по 22 липня 2020 року включно, крім випадків, 

передбачених пунктом 6.1 Правил прийому до НУФВСУ на 2020 рік. 

Вступники, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих 

конкурсів за державним замовленням та користуються спеціальними правами 

(пільгами) за всіма спеціальностями подають заяву про участь у конкурсному 

відборі з 13 по 16 липня 2020 року включно. 



 

Вступники, які не подали заяву у визначені у пункті 5.1 Правил прийому до 

НУФВСУ на 2020 рік строки, подають заяву про участь у додатковому 

конкурсному відборі тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

заочну форму здобуття освіти з 23 липня по 12 серпня включно за 

спеціальностями 014 Середня освіта (фізична культура), 017 Фізична культура і 

спорт (спеціалізації - тренерська діяльність в обраному виді спорту, менеджмент у 

спортивній діяльності, фітнес та рекреація, фізичне виховання в освітній і 

виробничій сферах, фізична реабілітація) та 242 Туризм у електронній формі для 

здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, крім 

випадків, передбачених пунктом 6.1 Правил прийому до НУФВСУ на 2020 рік. 

3. Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного 

замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях. 

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

фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. 

4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією 

НУФВСУ у порядку, визначеному законодавством. 

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. 

5. 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. 

6. Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти, що претендують на місця державного замовлення за денною 

або заочною формами здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її 

пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу 

пріоритетність. 

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено. 

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти 

(денною або заочною) вступники подають окремі заяви. 

7. 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 зарахування за 

співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або 

квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти; на участь у конкурсі за 

іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови та їхні копії; 

 документи, які дають підстави для нарахування балів призерам та 

переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу (у тому числі серед 

школярів), всесвітньої Гімназіади, переможцям чемпіонатів України (з 

олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями 

014 Середня освіта (фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт, для 

спортсменів різних вікових груп, які посідали призові місця на чемпіонатах 

Світу, Європи, а також чемпіонам України з олімпійських видів спорту 

протягом 2018- 2020 років. Інформацію про них приймальна комісія 

перевіряє в ЄДЕБО та їхні копії; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

 медичну довідку за формою 086-о та її копію; 

 копію облікової картки платника податків. 

 



Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або 

переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на 

територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених 

наказом № 560 та наказом № 697 відповідно. 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного 

підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до 

документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

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

за наявності заяви на участь у творчому конкурсі (в електронному або паперовому 

вигляді, за формою, визначеною приймальною комісією НУФВСУ), копії 

документа, що посвідчує особу, копії медичної довідки за формою 086-о; 

кольорової фотокартки розміром 3x4 см; копії документа про повну загальну 

середню освіту або довідки закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня. 

Подання вступниками інших документів для участі в творчому конкурсі не є 

обов’язковим. 

9.  Реєстрація та подача документів на участь у творчому конкурсі 

відбувається на вебсайті НУФВСУ з 01 червня по 11 липня 2020 року (для 

вступників, які претендують на участь у конкурсі на місця державного замовлення) 

та з 12 червня по 21 липня 2020 року (для вступників, які претендують на участь у 

конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб) за адресою www.uni-

sport.edu.ua у рубриці «Реєстрація на творчий конкурс». 

Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до 

участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та 

екзаменаційного листка з фотокарткою. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано 

спеціальними умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені 

законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

Документи не приймаються за відсутності їх повного комплекту або за 

наявності помилок та виправлень у них, а також не приймаються додаткові 

матеріали (сертифікати, довідки тощо) після закінчення терміну прийому 

документів. 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія НУФВСУ. 

Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про 

приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення 

оригіналів не приймаються. 

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

обробку персональних даних. 
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