
ВИТЯГ 

з Правил прийому до НУФВСУ на 2019 рік 

для здобуття ступеня МАГІСТРА 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Ці Правила прийому розроблені відповідно до законодавства України, Умов прийому 

на навчання до закладів вищої освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 

грудня 2018 року за  № 1456/32908. 

1.2. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенями бакалавра, 

магістра, доктора філософії є ліцензія Міністерства освіти і науки України (накази Міністерства 

освіти і науки України від 10 травня 2017 р., № 91-л, від 21 червня 2018 р.  № 1352-л) та ці 

Правила. 

 1.4.  Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно 

формує НУФВСУ. 

Порядок роботи приймальної комісії: 

День тижня Години роботи 

Понеділок – 

П’ятниця  

9.00 – 17.00 

Субота ВИХІДНИЙ (крім днів проведення вступних випробувань (співбесід), 

надання рекомендацій та зарахування до НУФВСУ чи інших умов, 

передбачених цими Правилами) 

Неділя ВИХІДНИЙ (крім днів проведення вступних випробувань (співбесід), 

надання рекомендацій та зарахування до НУФВСУ чи інших умов, 

передбачених цими Правилами) 

Обідня перерва – з 13.00 до 14.00 

13, 14, 27, 28 липня приймальна комісія працює з 9.00 до 18.00 

 

Порядок поселення вступників до гуртожитків студентського містечка НУФВСУ 

здійснюється відповідно до Положення про студентське містечко Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, що оприлюднене на офіційному веб-сайті НУФВСУ. Для 

вступників, які потребують поселення в гуртожиток, під час вступу надається 150 місць. 

1.5. Організацію прийому вступників до НУФВСУ здійснює приймальна комісія, склад якої 

затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням 

про приймальну комісію НУФВСУ, затвердженим Вченою радою НУФВСУ 03 грудня 2015 року, 

протокол № 4, та введеним в дію наказом ректора НУФВСУ від 04 грудня 2015 року № 288-заг. 

1.6. Ректор НУФВСУ забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих 

Правил, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії. 

1.7. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для 

видання відповідного наказу ректором НУФВСУ та/або виконання процедур вступної кампанії. 

Усі питання, пов’язані з прийомом до НУФВСУ, вирішуються приймальною комісією на її 

засіданнях. 

1.8. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених в Умовах прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 

2018 року за  № 1456/32908. 

 



ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти 

 

особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра; 

 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти 
 

3.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється: 

 за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення); 

 за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в НУФВСУ на 

конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти 

громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету. 

 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним 

замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

крім випадків, передбачених у пункті 3.5 цього розділу. 

 

 3.3. Особа може вступити до НУФВСУ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 

бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних 

випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатку до диплома. 

 

3.8. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за 

декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти за умови здобуття 

тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного  бюджету. 

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями, формами 

здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання 

спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі. 

 

ІV. Обсяги прийому та обсяги державного  замовлення 

4.1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня 

вищої освіти та спеціальності. 

4.2. Прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) 

здійснюється на спеціальності та форми навчання відповідно, за якими воно сформовано 

Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки України, інші державні замовники 

визначають з окремих спеціальностей переліки предметних спеціальностей та спеціалізацій, за 

якими здійснюються формування та розміщення державного  замовлення, відповідно до Переліку 

наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та 

спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення 

державного замовлення. 

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається НУФВСУ у межах 

ліцензованого обсягу. 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору  

та зарахування на навчання 

5.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, проводиться в такі строки: 

 



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 

 

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі  
 

6.4. 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 (1 заява на одну спеціальність) та заочну форми 

здобуття освіти. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники 

подають окремі заяви. 

 

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

та/або юридичних осіб не обмежується. 

 

6.6. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії 

НУФВСУ. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою 

приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви. 

 

6.7. 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 або регіонального 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 або регіонального 

бюджету (за державним або регіональним 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 або регіонального замовлення». 

 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на 

участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

6.8. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали: 

документа, що посвідчує особу; 

військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених 

законодавством); 

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. 

 

   6.9. 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, передбачені для вступу за ступенем магістра (сертифікати, грамоти, копії 

посвідчення заслуженого майстра спорту України або посвідчення майстра спорту України 

міжнародного класу та ін.), подаються у строки, визначені для прийому документів. 

 

6.12. Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія. Копії документа, 

що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

 

6.15. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і 

сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), фіксуються в заяві 

вступника та підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі. 

У заяві, поданій в паперовій формі, передбачається згода вступника на обробку 

персональних даних. 

 

 6.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном 

ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення 

еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів 

про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  27 травня 2015 року за № 614/27059. 

 

VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення 
 

7.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами 

вступних випробувань: 

 

для вступу на навчання 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). Для 

вступу за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань  24 «Сфера обслуговування» з інших 

спеціальностей – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови, додаткового вступного 

випробування та фахових вступних випробувань.  



У 2019 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування  2018 та 2019 

років. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов приймаються з результатів 

єдиного вступного іспиту 2019 року; 

результати єдиного вступного іспиту можуть зараховуватись як результати вступного іспиту з 

іноземної мови при вступі на спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного вступного 

іспиту (за 200-бальною шкалою переводяться у 100-бальну шкалу шляхом ділення на 2). 

 

особа може вступити до НУФВСУ для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю, за умови 

успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням середнього бала 

диплома бакалавра, який має становити не менш 69 балів за системою ECTS або 3,5 бали за 5-ти 

бальною системою для спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»; 60 балів за системою 

ECTS або 3 бали за 5-ти бальною системою для спеціальностей 014 «Середня освіта (фізична 

культура)» та 017 «Фізична культура і спорт». Успішним вважається проходження додаткового 

вступного випробування з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи 

магістра у випадку, коли фахова атестаційна комісія, за результатами участі вступника у вказаному 

випробуванні, приймає рішення рекомендувати його для участі у конкурсному відборі на навчання 

для здобуття ступеня магістра за обраною спеціальністю. 

 

Фахові вступні випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 014 

«Середня освіта (фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка» та 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 022 «Охорона здоров’я», 

спеціальності 091 «Біологія» галузі знань 09 «Біолоігія» проводяться у формі тестування і 

оцінюються за 100-бальною шкалою. Фахові вступні випробування для здобуття ступеня магістра 

за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» проводяться у формі 

тестування і оцінюються за 200-бальною шкалою. 

 

Вступний екзамен з іноземної мови для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 

014 «Середня освіта (фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка» та 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 022 «Охорона здоров’я», 

спеціальності 091 «Біологія» галузі знань 09 «Біолоігія» проводиться у формі письмового 

перекладу тексту з фаху та монологічного висловлювання за розмовними темами і оцінюються за 

100-бальною шкалою.  

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування» зараховуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі 

тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька). 

 

7.6. Конкурсний бал розраховується: 

 

 Результати фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткові 

показники для вступників за ступенем магістра вносяться до Єдиної бази. 

 

 Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсному відборі, отриманих на 

вступному фаховому випробуванні та вступному екзамені з іноземної мови, становить 60 балів. 

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 242 «Туризм» галузі 

знань  24 «Сфера обслуговування», конкурсний бал обчислюється за формулою:  

 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,  

 

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного 

випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору 

(враховуючи середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на 



основі якого здійснюється вступ, відповідно до пункту 7.9  цих Правил (за шкалою від 0 до 

20 балів сумарно за всі такі показники). 

 

7.8. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 014 «Середня 

освіта (фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», 

091 «Біологія» галузі знань 09 «Біологія» та 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 

«Охорона здоров’я», конкурсний бал обчислюється за формулою: 

 

 Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, 

 

де П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного 

випробування (за шкалою від 60 до 100 балів), П3 – оцінка за інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний 

рівень) на основі якого здійснюється вступ, відповідно до пункту 7.9  цих Правил (за 

шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники). 

 

 7.9. Результат додаткових показників для здобуття ступеня магістра за спеціальностями: 

014 «Середня освіта (фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка», 091 «Біологія» галузі знань 09 «Біологія» та 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія» галузі знань 022 «Охорона здоров’я» обчислюється як сума бонусних одиниць за: 

1) наявність диплома ступеня бакалавра з відзнакою за обраною спеціальністю – 3 бонусні 

одиниці; 2) опубліковані статті у наукових журналах, збірниках – 2 бонусні одиниці за одну статтю 

за обраною спеціалізацією; 3) участь в університетських, всеукраїнських студентських наукових 

конференціях, олімпіадах, конкурсах – 1 бонусна одиниця за одну участь, що підтверджена 

відповідним сертифікатом за обраною спеціалізацією; 4) участь у міжнародних наукових 

конференціях – 3 бонусні одиниці за одну участь, що підтверджена відповідним сертифікатом за 

обраною спеціальністю; 5) відзначення (1-3 місце) у заключному етапі Всеукраїнських 

студентських олімпіадах зі спеціальності та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт – 10 бонусних одиниць за обраною спеціальністю; 6) відзначення на всеукраїнських та 

міжнародних студентських наукових конференціях – 2 бонусних одиниці, що підтверджено 

відповідними дипломами за обраною спеціальністю; 7) рекомендацію Екзаменаційної комісії 

здобувачів вищої освіти до вступу для здобуття ступеня магістра (при наявності диплома ступеня 

бакалавра з відзнакою за обраною спеціальністю) - 1 бонусна одиниця; 8) за членство в основному 

складі національних збірних командах України (за підтвердженням Міністерства молоді та спорту 

України за 2019 рік): при вступі на спеціальність «Фізична культура і спорт», спеціалізації 

«олімпійський спорт і освіта», «спорт», «менеджмент у спорті» – 10 бонусних одиниць; «фізичне 

виховання», «фітнес та рекреація» – 8 бонусних одиниць; спеціальність «Фізична терапія, 

ерготерапія» – 5 бонусних одиниць; 9) середній бал документа про здобутий освітній ступень або 

рівень (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ при наявності 90 і 

вище балів – 3 бонусні одиниці; 75-89 балів – 2 бонусні одиниці; 60-74 балів – 1 бонусна одиниця; 

10) стаж роботи за обраною спеціальністю 5 років та більше – 1 бонусна одиниця (при умові 

вступу на заочну форму навчання). 

 Результат додаткових показників для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 242 

«Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» обчислюється як сума бонусних одиниць за: 

1) наявність диплома ступеня бакалавра з відзнакою за обраною спеціальністю – 3 бонусні 

одиниці; 2) опубліковані статті у наукових журналах, збірниках – 2 бонусні одиниці за одну статтю 

за обраною спеціалізацією; 3) рекомендацію Екзаменаційної комісії здобувачів вищої освіти до 

вступу для здобуття ступеня магістра (при наявності диплома ступеня бакалавра з відзнакою за 

обраною спеціальністю) - 1 бонусна одиниця; 4) середній бал документа про здобутий освітній 

ступень або рівень (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ при 

наявності 90 і вище балів – 3 бонусні одиниці; 75-89 балів– 2 бонусні одиниці; 60-74 балів – 1 

бонусна одиниця. 

 Для визначення суми зазначеної кількості бонусних одиниць вступник має подати до 

приймальної комісії відповідні підтверджуючі матеріали (оригінали дипломів та сертифікатів, 

ксерокопії статей тощо). 



 Сума бонусних одиниць не може перевищувати  20 балів (сумарно за всі такі показники). 

 

7.14. Програми фахових та додаткових випробувань для вступу на основі здобутого ступеня 

чи освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються відповідними кафедрами і затверджуються на 

засіданні приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. 

Програми фахових та додаткових випробувань оприлюднюються на веб-сайті НУФВСУ.  

7.16. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений 

за розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами 

прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому 

документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не 

допускаються. 

     Перескладання вступних випробувань не допускається. 

  7.17. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені НУФВСУ, розглядає 

апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.  

  7.18. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових 

випробувань) та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. 

 

ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 
 

9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

 

9.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти; 

прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

   конкурсний бал вступника. 

 

9.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та 

оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті НУФВСУ.  

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення 

засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до цих Правил. 

 
X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

10.1. Особи, які подали заяви в паперовій та беруть участь у конкурсному відборі на місця 

державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про 

рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил 

або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного 

замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 

та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, 

передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії НУФВСУ. Подані оригінали 

документів зберігаються у НУФВСУ протягом усього періоду навчання.  

 

10.2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або 

регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або 

відповідно  до  нього,  не виконали  вимог для зарахування на місця державного замовлення, 

втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним та 

регіональним замовленням. 

 

10.3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб визначається в пунктах 5.1-5.4, розділу V цих Правил. 
 

 

 

 



XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

 

11.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не 

виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 

10.1, розділу Х цих Правил. 

 

11.2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 10.1, розділу Х цих 

Правил. 

 

11.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, 

спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти, оригінали документа про 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем 

навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання. 

 

XІІІ. Наказ про зарахування 

 

13.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором НУФВСУ на підставі 

рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них 

формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та 

офіційному веб-сайті НУФВСУ у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих 

Правил або відповідно до нього. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


