ВИТЯГ ІЗ ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО НУВГП У 2017 РОЦІ
СЕРТИФІКАТ ЗНО, ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА СПІВБЕСІДИ
Для конкурсного відбору на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
бакалаврів зараховується сертифікат ЗНО, виданий у 2016, 2017 роках.
За результатами фахового вступного випробування зараховуються особи, які вступають на
навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня або ступеня вищої освіти.
Університет оголошує набір студентів без ЗНО для навчання за спільними освітніми
програмами із іноземними вищими навчальними закладами.
ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ
1. Зарахування на навчання до Університету, незалежно від джерел фінансування, здійснюється на
конкурсній основі. Конкурс проводиться за спеціальностями.
2. Конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти розраховується за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,
де П1, П2 – оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка ЗНО,
вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмета; А – середній бал документа про повну
загальну середню освіту, ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів НУВГП. Вагові
коефіцієнти: предметів ЗНО – К1, К2, К3 – наведені в таблиці; К4 = 0,1; К5 = 0,05.
3. Особи, рекомендовані до зарахування на навчання, на протязі встановленого строку (п’яти
днів) зобов’язані особисто подати до приймальної (відбіркової) комісії оригінали всіх документів та
підписати власну роздруковану електрону заяву. В іншому випадку вони втрачають право
зарахування на навчання за державним замовленням.
ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ
ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ для вступу до університету на денну та заочну форму навчання за
освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра:
- від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси – з 12 липня
по 26 липня;
- від осіб, які мають складати вступні іспити, проходити співбесіду та творчі конкурси – з 12
липня по 20 липня;
- від осіб, які мають складати фахові вступні випробування на основі ОКР «Молодшого
спеціаліста» - з 12 липня по 24 липня;
СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
- для осіб, які мають складати вступні іспити за освітньо-професійною програмою підготовки
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти т – з 21 липня по 26 липня;
- для осіб, які мають проходити співбесіду за освітньо-професійною програмою підготовки
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти т – з 21 липня по 23 липня.
- для осіб, які мають складати фахові вступні випробування за освітньо-професійною
програмою підготовки бакалавра на основі ОКР «Молодшого спеціаліста» - з 25 липня по 31 липня.
ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ
1. Заява встановленого зразка (в паперовій або в електронній формі).
2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на
основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
3. Сертифікат (сертифікати) ЗНО 2016, 2017 років (для вступників на основі повної загальної
середньої освіти).
4. Чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.
5. Документ, що засвідчує особу і громадянство вступника (паспорт – копії 1, 2 та 11 сторінки).
6. Військовий квиток (або посвідчення про приписку до призовної дільниці) для
військовозобов’язаних.
7. Документи, що дають право на пільги.
Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного
бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до
зарахування).
Адреса приймальної комісії: м. Рівне, вул. М. Карнаухова, 53а, навчальний корпус №7, ауд. 729
тел. (0362) 633-222, www.nuwm.edu.ua, rc@ nuwm.edu.ua.

