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Положення про організацію прийому на навчання до Національного 

університету водного господарства та природокористування за ступенем 

«Магістр» (далі – Положення) розроблене відповідно до Умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за 

№1456/32908 та Правил прийому на навчання до Національного університету 

водного господарства та природокористування в 2019 році (далі - Правила 

Прийому) затверджені рішенням Вченої ради НУВГП  (Протокол №1 від               

25 січня 2019 року).  

 

І. Загальні положення 

1. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях: 

адресне розміщення бюджетних місць - надання вступнику рекомендації до 

зарахування на місця навчання за кошти державного або регіонального бюджету 

(за державним або регіональним замовленням) на підставі здобутого ним 

більшого (порівняно з іншими вступниками) конкурсного бала; 

відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) - конкурсна пропозиція, 

для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається 

при адресному розміщенні бюджетних місць в межах між кваліфікаційним 

мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення або дорівнює 

нулю в разі неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум державного 

замовлення; 

вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття 

вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, 

вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого 

конкурсу, творчого заліку, фахового випробування, єдиного вступного іспиту, 

єдиного фахового вступного випробування, презентації дослідницьких 

пропозицій чи досягнень; 

вступний іспит - форма вступного випробування, яка передбачає 

оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, 

результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або вступник 

допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних 

випробувань; 

вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному 

відборі на певну конкурсну пропозицію до закладу вищої освіти; 

єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - 

автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, 

зберігання та захист інформації про систему освіти. Під час прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році програмні засоби Єдиної 

бази забезпечують можливість подання (реєстрації) та розгляду заяв вступників 

про допуск до участі в конкурсному відборі до закладів вищої освіти, 

формування рейтингових списків вступників, списків вступників, 

рекомендованих до зарахування до закладів вищої освіти, адресного розміщення 

бюджетних місць для прийому вступників на здобуття вищої освіти та наказів 
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про зарахування на навчання до закладів вищої освіти у порядку та строки, 

передбачені цими Правилами; 

єдине фахове вступне випробування - форма вступного випробування з 

права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої 

освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає 

використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання; 

єдиний вступний іспит - форма вступного випробування з іноземної 

(англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої 

освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає 

використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання;  

конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція закладу вищої освіти щодо 

кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, 

спеціальність (спеціалізацію, освітню програму тощо в межах спеціальності), 

форму здобуття освіти, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього рівня 

або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, фіксовані 

(закриті) та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції 

входять в широку конкурсну пропозицію; 

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка 

обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з 

точністю до 0,001 відповідно до цих Правил; 

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції 

на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв 

вступників для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі); 

небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не 

надаються місця для навчання за кошти державного або регіонального бюджету 

(за державним або регіональним замовленням); 

пріоритетність - визначена вступником під час подання заяв черговість (де 

1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду при адресному розміщенні 

бюджетних місць; 

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю 

зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно 

до цих Правил; 

технічна помилка - помилка, яка допущена уповноваженою особою 

приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення 

відомостей про вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом 

про допущену технічну помилку; 

фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі 

здобутого (або такого, що здобувається) ступеня вищої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста / спеціаліста, яка передбачає 

перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої 

освіти на основі здобутих раніше компетентностей; 
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фіксована (закрита) конкурсна пропозиція (фіксований або закритий 

конкурс) - конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для 

навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або 

регіональним замовленням); 

широка конкурсна пропозиція (широкий конкурс) - сукупність відкритих 

конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними закладами 

вищої освіти широкого обсягу бюджетних місць для прийому вступників на 

місця навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) на 

певну галузь, спеціальність (спеціалізацію) та форму здобуття освіти. Відкрита 

конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної 

пропозиції; 

широкий обсяг (суперобсяг) бюджетних місць - кількість місць на відкриті 

конкурсні пропозиції, які складають широку конкурсну пропозицію, на які може 

бути надано рекомендацію для зарахування на місця навчання за кошти 

державного бюджету (за державним замовленням). 

Термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про 

зайнятість населення". 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про 

вищу освіту". 

2. Організацію прийому вступників до НУВГП здійснює Приймальна 

комісія, склад якої затверджує Ректор НУВГП, який є її головою. 

3.Ректор НУВГП забезпечує дотримання законодавства України, в тому 

числі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році 

та цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.  

4. Усі питання, пов'язані з прийомом до НУВГП, вирішуються 

Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії 

оприлюднюються на офіційному веб- сайті www.start.nuwm.edu.ua. 

5. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу Ректором НУВГП та/або виконання 

процедур вступної кампанії.  

6. Діяльність Приймальної комісії регламентується Положенням про 

Приймальну комісію– Додаток 7 до Правил прийому. 

7. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти є ліцензія 

Міністерства освіти і науки України та затверджені вченою радою Правила. 

8. Поселення вступників та студентів до гуртожитків проводиться 

відповідно до затвердженого «Положення про порядок поселення (переселення, 

виселення) студентів та аспірантів (докторантів) університету в гуртожитки 

студентського містечка НУВГП». Для вступників, які потребують поселення у 

гуртожиток під час вступу, надається 450 місць. Університет має вісім 

гуртожитків, в яких є кімнати для занять та відпочинку, спортивні кімнати з 

відповідним обладнанням, кафе та бібліотека, душові кімнати. Умови 

проживання відповідають санітарно-гігієнічним нормам. 

 

 

 

http://www.start.nuwm.edu.ua/
http://start.nuwm.edu.ua/images/Docs/%D0%9F%D0%9A_2019/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%207%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E_2019.pdf
http://start.nuwm.edu.ua/images/Docs/campus/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf
http://start.nuwm.edu.ua/images/Docs/campus/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf
http://start.nuwm.edu.ua/images/Docs/campus/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf
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ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти 

1. Для здобуття ступеня магістр приймаються особи, які здобули ступінь 

бакалавра, магістра (освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста). 

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс.  

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на 

основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були 

відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають 

право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо- 

кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою 

або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в 

іншому закладі вищої освіти. 

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) 

відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. 

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які 

самостійно формує НУВГП. 

4. Особливості прийому на навчання до НУВГП за освітньо- професійною 

програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» за державним замовленням Національного агентства України з 

питань державної служби визначаються Порядком прийому на навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 

"Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від      

29 липня 2009 року № 789. 

 

ІІІ Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення 

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для 

кожного рівня вищої освіти та спеціальності. 

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного 

рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який 

триває з 01 січня по 31 грудня. 

2. Прийом на навчання за а кошти державного бюджету (за державним 

замовленням) здійснюється на спеціальності та форми навчання відповідно, за 

якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України. Прийом на навчання за 

державним замовленням здійснюється на ті спеціальності, які здобули ліцензію 

за  відповідним  ступенем  не  пізніше 31 грудня 2018 року, за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб - не пізніше 31 травня 2019 року. 

Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на 

спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації) та форми навчання, за 

якими воно надано регіональним замовником. 

3. Обсяг прийому за державним замовленням для здобуття ступеня магістра 

на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 "Право", крім випадків, передбачених 

у пунктах 4  цього розділу, визначається загалом для всіх виконавців державного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-2009-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-2009-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-2009-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-2009-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-2009-%D0%BF
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замовлення, що є у сфері управління державного замовника, окремо за формами 

здобуття освіти, а його розподіл між конкурсними пропозиціями закладів вищої 

освіти здійснюється з використанням адресного розміщення бюджетних місць. 

Розподіл державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої 

освіти у сфері управління Міністерства освіти і науки України здійснюється з 

використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного 

замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, які знаходяться у 

сфері управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2018 року № 445, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за № 

625/32077. 

В усіх інших випадках розподіл обсягу прийому за державним та 

регіональним замовленням між закладами вищої освіти здійснюється 

державними (регіональними) замовниками за спеціальностями (предметними 

спеціальностями, спеціалізаціями) та формами здобуття освіти, а його розподіл 

між фіксованими (закритими) конкурсними пропозиціями заклади вищої освіти 

здійснюють самостійно. 

4. Адресне розміщення державного замовлення на підготовку за 

спеціальністю 081 «Право» здійснюється окремо за освітньо-професійною та 

освітньо-науковою програмами у розрізі форм здобуття освіти. 

5. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані 

(закриті) та відкриті конкурсні пропозиції визначається НУВГП у межах різниці 

між ліцензованим обсягом та загальним (максимальним) обсягом державного 

або регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням 

фактично отриманого державного (регіонального) замовлення, включаючи 

перерозподіл між формами здобуття освіти. 

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається 

НУВГП  у межах ліцензованого обсягу. 

6. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих (закритих) конкурсних 

пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, обсяг прийому на 

небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюються на офіційному веб-сайті 

НУВГП та визначаються в Правилах (після отримання необхідної інформації від 

державного (регіонального) замовника). 

 

ІV. Джерела фінансування здобуття вищої освіти 

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється: 

- за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення)  та за 

рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення); 

- за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових 

пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється 

відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-

технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 серпня 2018 року № 673; 

- за ваучерами; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0625-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0625-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0625-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0625-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0625-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0625-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF#n12
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- за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в 

НУВГП на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо 

певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного 

або місцевого бюджету. 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти 

державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним 

замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 7 цього розділу 

3. Особа може вступити до НУВГП 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. Фінансування навчання за кошти державного 

та регіонального замовлення здійснюється в межах нормативного строку 

навчання за основним навчальним планом. 

4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або 

регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним 

ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного 

здобуття вищої освіти в НУВГП за тим самим ступенем освіти за умови 

відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на 

оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування 

коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з 

підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26 серпня 2015 року № 658. 

5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за 

другою спеціальністю у НУВГП: 

- якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові 

чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що 

підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в 

інших випадках, передбачених законом; 

- якщо вони мають направлення на навчання, видане державним 

регіональним) замовником відповідно до законодавства. 

6. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на 

навчання для здобуття вищої освіти за денною або заочною формою на підставі 

угод, укладених між НУВГП та фізичною або юридичною особою, а саме: 

- пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти - студентам, 

які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому 

законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам 

з їх числа до закінчення ними НУВГП, але не довше ніж до досягнення 23 

років; 

- пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти - студентам 

НУВГП до досягнення ними 35 років. 

7.  Особи, які навчаються у НУВГП, мають право на навчання одночасно за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF#n12
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декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти за 

умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти 

державного (місцевого) бюджету (здобуття ступеня магістра медичного, 

фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної 

середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра). 

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи 

більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами 

підготовки, рівнями, ступенями) за кошти державного або місцевого бюджетів, 

крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній 

освітній програмі. 

  

V. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання 
1. Порядок роботи приймальної комісії під час прийому документів та 

проведення конкурсного відбору (дні тижня та години): понеділок – п’ятниця: з 
900 по 1700, обідня перерва: з 1300 по 1400; субота:  900 – 1300 год. (10.08 – до 1800); 
неділя – вихідний день (11.08 – до 1200).  

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 
зарахування навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для 
здобуття ступеня магістра, крім спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і 
оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,                    
073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність», 081 «Право», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна 
інженерія», 242 "Туризм", 281 «Публічне управління та адміністрування»,        
292 "Міжнародні економічні відносини", проводиться в такі терміни: 

Етапи вступної 

кампанії 

Денна та заочна форма 

навчання 
Заочна форма навчання 

Початок прийому заяв 

та документів 
10 липня 10 липня  10 липня 

Закінчення прийому 

заяв та документів  
27 липня 08 вересня 01 листопада 

Терміни проведення 

вступних випробувань 
29 липня - 03 серпня 

09 вересня 

- 13 вересня 

04 листопада  - 

09 листопада 

Терміни оприлюднення 

списку рекомендованих 
05 серпня 14 вересня 

не пізніше 

12 листопада 

Виконання 

абітурієнтами вимог до 

зарахування:  

на місця державного 

замовлення - до 18:00  

10 серпня  не пізніше  

18 вересня  

не пізніше  

14 листопада за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб - не пізніше 

12 серпня  

Терміни зарахування 

вступників 

за державним замовленням – 

не пізніше 12:00 11 серпня  
не пізніше  

30 вересня 

не пізніше  

15 листопада за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – не пізніше 

30 вересня  
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3. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 051«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 122 «Комп’ютерні науки», 

123 «Комп’ютерна інженерія», 242 "Туризм", 281 «Публічне управління та 

адміністрування», 292"Міжнародні економічні відносини" за всіма формами 

навчання: 

- реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови розпочинається 13 травня та закінчується о 18:00 03 червня; 

- складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які 

вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), 

здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), розпочинається 13 травня 

та закінчується 31 травня; 

- прийом заяв та документів розпочинається 10 липня і закінчується 23 липня 

для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту; 

- прийом заяв та документів розпочинається 17 червня і закінчується 25 червня 

для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про 

здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання); 

- основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 02 липня (додаткова 

сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання 

якості освіти); 

- відповідні вступні іспити з іноземної мови в НУВГП у випадках, 

визначених цими Правилами, проводяться за графіком основної сесії єдиного 

вступного іспиту; 

- фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні 

випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою  спеціальністю (напрямом 

підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит, проводяться НУВГП з 05 липня 

по 26 липня; 

- надання рекомендацій для зарахування не пізніше 05 серпня; 

- виконання вимог для зарахування: за державним замовленням до 18:00 

10 серпня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 12 серпня;  

- наказ про зарахування за державним замовленням видається до 12:00  

11 серпня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня. 
4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

081 «Право» за всіма формами навчання на основі здобутого ступеня вищої 
освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста: 

- реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та 

єдиного фахового вступного випробування вступників розпочинається 13 травня 

та закінчується о 18:00 03 червня; 

- складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які 

вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), 

здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), розпочинається        

13 травня та закінчується 31 травня; 
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- прийом заяв та документів розпочинається 10 липня і закінчується         

23 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту 

та єдиного фахового вступного випробування; 

- прийом заяв та документів розпочинається 17 червня і закінчується          

25 червня для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа 

про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення 

навчання); 

- основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 02 липня (додаткова 

сесія проводиться у строки, встановлені Українським центром оцінювання 

якості освіти); 

- основна сесія єдиного фахового вступного  випробування  проводиться  

04 липня (додаткова сесія проводиться у строки, встановлені Українським 

центром оцінювання якості освіти); 

- відповідні вступні іспити у НУВГП у випадках, визначених цими 

Правилами, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту та 

єдиного фахового вступного випробування; 

- додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на 

основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за 

іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний 

іспит та єдине фахове вступне випробування, проводяться в НУВГП з 05 липня 

по 26 липня; 

- надання рекомендацій для зарахування не пізніше 05 серпня; 

- виконання вимог для зарахування: за державним замовленням до 18:00 

10 серпня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 12 серпня;  

- наказ про зарахування за державним замовленням видається до 12:00  

11 серпня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня. 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та 

на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані 

на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих 

Правил), не пізніше 15 серпня. 

5. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та 

єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення 

здійснюються відповідно до законодавства. 

6. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 122 

«Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 242 "Туризм", 281 

«Публічне управління та адміністрування», 292 "Міжнародні економічні 

відносини" на основі здобутого ступеня вищої освіти та освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста додаткові строки прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб визначаються в терміни: 
- прийом заяв та документів – 01 вересня – 08 вересня; 15 жовтня –                

01 листопада; 
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- фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні 
випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти 
(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою  спеціальністю (напрямом 
підготовки),) розпочинається: 09 вересня та закінчується 13 вересня; 04 
листопада та закінчується 09 листопада; 

- надання рекомендацій для зарахування: 14 вересня; 12 листопада; 

- виконання вимог Правил прийому для зарахування: не пізніше 18 вересня; 
не пізніше 14 листопада; 

- наказ про зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

видається: не пізніше 30 вересня; не пізніше 15 листопада. 

При цьому використовується результати єдиного вступного іспиту та  

єдиного фахового вступного випробування (для спеціальності 081 «Право») 

отримані в порядку передбаченому в пунктах 3 та 4 цього розділу. 

7. НУВГП проводить вступний іспит з іноземної мови (англійської, або 

німецької, або французької, або іспанської) для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 

076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 122 «Комп’ютерні 

науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 242 "Туризм", 281 «Публічне управління 

та адміністрування», 292 "Міжнародні економічні відносини", для вступників на 

основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на 

магістерські програми виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Терміни проведення вступного іспиту із іноземної мови встановлені відповідно до 

пункту 2 цього розділу. 

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

1.  Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями 

за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки у 

паперовій формі. Вступник може подати до п’яти заяв на місця державного та 

регіонального замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в 

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

2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної 
комісії. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються 
уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття 
заяви. 

3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 
спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та 
форми здобуття освіти. 

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 
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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 у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

Вступники для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за 

спеціальністю 081 «Право», що претендують на місця державного або 

регіонального замовлення за денною чи заочною формою 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 

вступники подають окремі заяви. 
7. 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; 

- документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 
іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, 
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями      
051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 122 «Комп’ютерні науки»,               
123 «Комп’ютерна інженерія», 242 "Туризм", 281 «Публічне управління та 
адміністрування», 292 "Міжнародні економічні відносини" (за наявності). 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або 
переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають 
на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених 
наказами № 560, № 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. 

4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр 
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та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус»;  

- копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством); 

- 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. 
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано 

особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені 
законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

5. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 

умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу на 

здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 

051«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 122 «Комп’ютерні науки»,               

123 «Комп’ютерна інженерія», 242 "Туризм", 281 «Публічне управління та 

адміністрування», 292 "Міжнародні економічні відносини" (за наявності). 

вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у 

визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно 

документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов 

унеможливлюють їх реалізацію. 

6. Усі копії документів засвідчує за оригіналами Приймальна комісія 

(відбіркова комісія). Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка 

(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без 

пред’явлення оригіналів не приймаються. 

7. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 

спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час 

вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями      

051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 122 «Комп’ютерні науки»,               

123 «Комп’ютерна інженерія», 242 "Туризм", 281 «Публічне управління та 

адміністрування», 292 "Міжнародні економічні відносини" (за наявності). 

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 

освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує 

його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про 

освіту до Єдиної бази. 

8. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 

рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до 

НУВГП протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або 

отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня 
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після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових 

списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті НУВГП на підставі 

даних, внесених до Єдиної бази 

9. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією 

і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), 

а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами 

вступних іспитів фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його 

особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі. 

10. Під час прийняття 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. 

11. Під час прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу 

духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є 

подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту 

або рішення вченої ради НУВГП щодо визнання зазначеного документа у 

встановленому законодавством порядку. 

 

VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

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 спеціальністю          

081 «Право» - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного 

фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих 

компетентностей (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови, кожного блоку єдиного фахового вступного випробування та 

додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки)); 

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями     

051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна 

інженерія», 242 "Туризм", 281 «Публічне управління та адміністрування»,        

292 "Міжнародні економічні відносини" - у формі єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови та фахового вступного випробування (за умови успішного 

проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки)); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15
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- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на  основі здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти з інших спеціальностей - 

у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування 

(за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для 

осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за 

іншою спеціальністю (напрямом підготовки)).  

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. 
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 

розраховується відповідно до цього Положення та  Правил прийому. 
3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для 
здобуття ступеня магістра, зараховуються: 

1) для вступу на спеціальність 081 «Право»:  

- результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з 
іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);  

- результати єдиного фахового вступного випробування з права та 
загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з 
права та тест загальної навчальної правничої компетентності. 

2) для вступу на спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і 
оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,                    
073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 
242 "Туризм", 281 «Публічне управління та адміністрування», 292 "Міжнародні 
економічні відносини": 

- результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з 
іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська); 

- результати фахового вступного випробування. 
3) для вступу за іншими спеціальностями: 

- результати вступного іспиту з іноземної мови; 

- результат фахового вступного випробування. 

Результати єдиного вступного іспиту можуть зараховуватись як результати 

вступного іспиту з іноземної мови під час вступу на спеціальності, для яких не 

передбачено складання єдиного вступного іспиту. 

3. Особа може вступити до НУВГП для здобуття ступеня магістра на основі 

ступеня бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), 

здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових 

вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу 

освіту бакалавра чи магістра. 
4. Конкурсний бал розраховується: 
1) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

081 «Право» за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, 
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де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 - оцінка 
єдиного фахового вступного випробування за тест з права, П3 – оцінка єдиного 
фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих 
компетентностей; 

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 
051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна 
інженерія», 242 "Туризм", 281 «Публічне управління та адміністрування»,        
292 «Міжнародні економічні відносини» за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2+(0.2 Бсер + Бн), 

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 - оцінка 
фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);  

Бсер – середній бал документа про вищу освіту за 100-бальною шкалою 
згідно додатку. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа 
про освіту його середній бал в 100-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 
60. В разі якщо середній бал документа про вищу освіту в додатку до диплому 
не зазначений то він визначається за формулою:  

п

Б

Б

п

і

і

сер
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Бі – бали, отримані протягом усього терміну навчання за 100-бальною 
шкалою за додатком до диплому. Якщо в документі про базову (повну) вищу 
освіту застосовується інша шкала оцінювання, проводиться переведення оцінок 
в 100-бальну шкалу за методикою передбаченою цими Правилами. Оцінки з 
документа про базову (повну) вищу освіту, які виставлені: 

- за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «67», 
«4» відповідає «82», «5» відповідає «95»; 

- за 2-балною шкалою, враховуються таким чином: «зараховано» - 76 балів; 

- за шкалою ЕСТS, враховуються таким чином: «Е» відповідає «62», «D» 
відповідає «70», «С» відповідає «80», «В» відповідає «87», «А» відповідає «93»; 

n – кількість оцінок в додатку до диплому; 
Бн - результати науково-дослідної і фахової творчої роботи відповідно до 

додатку 5 цих Правил. Підставою для нарахування балів є: грамота, диплом, 
сертифікат, програма, копія друкованого видання. На копіях наукових праць 
мають бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Матеріали 
науково-дослідної та фахової творчої роботи вступники подають в окремій теці 
до приймальної комісії під час подання заяви. Олімпіади, конкурси наукових 
робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за 
відповідності їх спеціальності (спеціалізації). Зараховуються публікації, 
опубліковані не пізніше як за місяць до початку прийому документів. 

Якщо сума (0.2 Бсер + Бн) перевищує 20, то вона встановлюється таким, що 
дорівнює 20. 

Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001. 
3) в інших випадках конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра 

http://start.nuwm.edu.ua/images/Docs/%D0%9F%D0%9A_2019/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8.pdf
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проводиться за результатами рейтингу, який враховує результат фахового 
випробовування, бал вступного іспиту з іноземної мови, середній бал документа 
(додатка до документа) про базову (повну) вищу освіту та результатів науково-
дослідної і творчої роботи.  

Конкурсний бал (КБ) визначається за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) нінфсер ББББ  , 

де Бсер – середній бал документа про вищу освіту за 100-бальною шкалою 
згідно додатку. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа 
про освіту його середній бал в 100-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 
60. В разі якщо середній бал документа про вищу освіту в додатку до диплому 
не зазначений то він визначається за формулою:  
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Бі – бали, отримані протягом усього терміну навчання за 100-бальною 
шкалою за додатком до диплому. Якщо в документі про базову (повну) вищу 
освіту застосовується інша шкала оцінювання, проводиться переведення оцінок 
в 100-бальну шкалу за методикою передбаченою цими Правилами. Оцінки з 
документа про базову (повну) вищу освіту, які виставлені: 

- за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «67», 
«4» відповідає «82», «5» відповідає «95»; 

- за 2-балною шкалою, враховуються таким чином: «зараховано» - 76 балів; 

- за шкалою ЕСТS, враховуються таким чином: «Е» відповідає «62», «D» 
відповідає «70», «С» відповідає «80», «В» відповідає «87», «А» відповідає «93»; 

n – кількість оцінок відповідно додатку до диплому; 
Бф – результат фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 

балів);  
Бін – бали отримані на вступному іспиті з іноземної мови (за шкалою від 100 

до 200 балів); 
Бн - результати науково-дослідної і фахової творчої роботи відповідно до 

додатку 1 цього Положення. Підставою для нарахування балів є: грамота, 
диплом, сертифікат, програма, копія друкованого видання. На копіях наукових 
праць мають бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. 
Матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи вступники подають в 
окремій теці до приймальної комісії під час подання заяви. Олімпіади, конкурси 
наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються 
фаховими лише за відповідності їх спеціальності (спеціалізації). Зараховуються 
публікації, опубліковані не пізніше як за місяць до початку прийому документів. 

Якщо результати науково-дослідної і фахової творчої роботи Бн перевищує 
20, то він встановлюється таким, що дорівнює 20. 

Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001. 
5. Фахове вступне випробування для вступників для здобуття ступеня 

магістра (крім спеціальності 081 «Право») проводиться університетом та 
оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Для спеціальностей 
051«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, 



1
8 

 

торгівля та біржова діяльність», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна 
інженерія», 242 "Туризм", 281«Публічне управління та адміністрування», 
292"Міжнародні економічні відносини" при вступі на основі ступеня бакалавра 
фахове випробування проводиться з використанням комп’ютерної техніки або в 
письмовій формі. 

Для всіх інших випадків фахове вступне випробування проводиться в 
письмовій формі. 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість 
балів зі вступного фахового випробування складає не менше 110 балів. 

Для вступників, які одночасно вступають на денну і заочну форми навчання 
для здобуття ступеня магістра тієї самої спеціальності, результат фахового 
вступного випробування, отриманий при вступі на денну форму навчання, 
зараховується для вступу на заочну форму навчання і навпаки. Складати фахове 
вступне випробування дозволяється в цьому випадку тільки один раз. 

6. Вступний іспит з іноземної (англійської, німецької, французької, 
іспанської) мови в НУВГП проводиться в письмовій формі оцінюється за 
шкалою від 100 до 200 балів. 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість 
балів зі вступного іспиту з іноземної складає не менше 110 балів. 

Для вступників для здобуття ступеня магістра результат вступного іспиту з 
іноземної мови на певну конкурсну пропозицію може бути зарахований для 
участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію. Складати іноземну 
мову дозволяється в цьому випадку тільки один раз. 

7. Додаткове фахове випробування для вступників ступеня магістра на 
основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста, ступеня магістра), здобутого за 
неспорідненою спеціальністю, проводиться у письмовій формі і оцінюється за 
100-бальною шкалою. Вступник допускається до участі у конкурсі, якщо 
кількість балів з додаткового фахового випробування складає не менше 40. 
Отриманий бал за додаткове фахове випробування не враховується у загальному 
конкурсному балі (ваговий коефіцієнт дорівнює нулю), а лише слугує допуском 
до подальшого складання фахового вступного випробування. 

8. Порядок проведення вступних випробувань для вступників для здобуття 
ступеня магістра та критерії їх оцінювання наведенні в «Положенні про 
організацію вступних випробувань у Національному  університеті водного 
господарства та природокористування у 2019 році» (додаток 8 Правил прийому). 

9. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 
здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал 
вважається таким, що відповідає 60. 

10. Програми вступних іспитів та фахових випробувань оприлюднюються 
на офіційному веб-сайті НУВГП. У програмах містяться критерії оцінювання, 
структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників. 

11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у 
визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 
встановленого Правилами мінімального значення, 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. 

http://start.nuwm.edu.ua/images/Docs/%D0%9F%D0%9A_2019/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%208%20polozh_ekzamen_2019%20.pdf
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12. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені НУВГП, 
розглядає апеляційна комісія НУВГП, склад та порядок роботи якої 
затверджуються наказом ректора. 

13. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних 
показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі. 

14. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових 
випробуваннях, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року. 

 
VІІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі  

на здобуття ступеня магістра 

1. Під час вступу для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 

081«Право», беруть участь у конкурсному відборі за результатами  вступних 

іспитів у НУВГП (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та  єдиного 

фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих 

компетентностей) та під час вступу для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг»,        

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 122 «Комп’ютерні 

науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 242 "Туризм", 281 «Публічне управління 

та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини» (замість єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови): 

- особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та єдиному 

фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, 

зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути 

перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому 

у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837; 

- особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового 

вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж 

зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з 

особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року 

№1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року 

за № 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 

0601, 0701, 0702; 

- вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) 

після 31 березня 2019 року (з 01 квітня). 
 

ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

- за конкурсним балом від більшого до меншого;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16
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- за пріоритетністю заяви від 1 до останньої (для спеціальності 

081«Право»); 

-   за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого. Середній бал додатка 

диплому обраховується в 100-бальній шкалі і визначається як середнє 

арифметичне всіх виставлених оцінок. Якщо в документі про освіту 

застосовується 5-бальна шкала, проводиться переведення оцінок в 100-бальну 

шкалу таким чином: «3» відповідає «67», «4» відповідає «82», «5» відповідає 

«95». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про освіту 

його середній бал в 100-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 60. 

Якщо встановлені  вище правила не дозволяють визначити послідовність 

вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне 

рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та 

вносить його до Єдиної бази за наступним принципом: 

- вступники, які відносяться до категорій, зазначених у п. 8 -10 розділу VIIІ 

цих Правил прийому і такій же послідовності;  

- діти з неповних сімей; 

- вступники, які закінчили попередній освітній рівень з відзнакою; 

- вступники, які мають вищий бал за фахове вступне випробування. 

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;  

- пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки за спеціальністю 

081«Право»); 

- ознака підстав для зарахування за результатами вступних випробувань у 

НУВГП під час вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальності 

081"Право", для зарахування за результатами вступного іспиту з іноземної мови 

у закладі вищої освіти під час вступу для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 

076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 122 «Комп’ютерні 

науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 242 "Туризм", 281 «Публічне управління 

та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини»; 

- середній бал додатка до  документа про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень). 

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з  Єдиної бази та 

оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті НУВГП. НУВГП замість 

оприлюднення на офіційному веб-сайті поточних рейтингових списків 

вступників може надавати посилання на своєму офіційному веб-сайті на 

відповідну сторінку НУВГП у відповідній інформаційній системі, яка здійснює 

інформування громадськості на підставі даних Єдиної бази. 

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного 

або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за 
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кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за 

даними Єдиної бази, перевіряються на предмет достовірності поданих 

вступниками відомостей та дотримання передбачених цими Правилами вимог 

щодо формування списків, затверджуються рішенням Приймальної комісії і 

оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної 

комісії та веб-сайті НУВГП відповідно до строків, визначених у розділі V цього 

Положення. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 

самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього 

розділу. 

6. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників на 

здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" за 

конкурсними пропозиціями на основі здобутого ступеня бакалавра формується в 

Єдиній базі на основі конкурсних балів, пріоритетностей та впорядкування 

рейтингового списку вступників з урахуванням загальних, максимальних 

обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути 

рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених 

ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може 

бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним 

(регіональним) замовленням, відповідно до його конкурсного бала. 

7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 

виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цього Положення з 

урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників. 

8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії 

НУВГП. 

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також 

розміщується на веб-сайті НУВГП. 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 

повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку. 

 

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у 

конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після 

прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування 

відповідно до строку, визначеного в розділі V цього Положення або відповідно 

до нього, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та 

регіонального замовлення: подати  особисто оригінали документа про освітній 

(освітньо-кваліфікаційний)  рівень та додатка до нього та/або інших документів, 

передбачених цим Положенням, до Приймальної (відбіркової) комісії НУВГП. 

Подані оригінали документів зберігаються у НУВГП протягом усього періоду 

навчання. Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог для 

зарахування, змінилось прізвище, ім'я, по батькові, додатково особисто 



2
2 

 

пред'являє Приймальній (відбірковій) комісії НУВГП свідоцтво про державну 

реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його 

підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної 

бази. 

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або 

регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цього 

Положення або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця 

державного або регіонального замовлення (крім випадків, визначених у розділі 

XII цього Положення), втрачають право в поточному році на зарахування 

(переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального 

замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цього Положення або 

відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного або 

регіонального замовлення, підлягають зарахуванню. 

3. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у 

конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, після 

прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування 

відповідно до строку, визначеного в розділі V цього Положення, зобов’язані 

виконати вимоги для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та/або інших документів, 

передбачених цими Правилами, до Приймальної (відбіркової) комісії НУВГП. 

Вступник може подати замість оригіналів документів довідку про зберігання 

оригіналів  документів в навчальному закладі тільки за умови одночасного 

навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, 

освітніми програмами) та формами здобуття освіти. Подані документи 

зберігаються у НУВГП протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого 

після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось 

прізвище, ім'я, по батькові, додатково особисто пред'являє Приймальній 

(відбірковій) комісії НУВГП свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного 

стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що 

посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази..  

4. Особам, які отримали рекомендацію на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб і в установлені строки, визначені у розділі V цього Положення 

або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, приймальна комісія анулює раніше надані 

рекомендації на зарахування. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб і в установлені строки, визначені у розділі V цього Положення 

або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, підлягають зарахуванню. 
 

XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які 

не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, 

передбачених у пункті 1 розділу X цього Положення. 
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2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до 

пункту 3 розділу X цього Положення. 

3. Договір про надання освітніх послуг між НУВГП та фізичною 

(юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі 

якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати  видання наказу про 

зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата 

навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 

4. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які 

не виконали вимог для зарахування на місця да кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, передбачених у пункті 3 розділу X цього Положення. 

5. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти 

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до 

нього державного зразка зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання 

за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів протягом усього строку навчання. 

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів 

зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом 

усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів  документів видається 

на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються. 
 
 

XІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за 

рахунок цільового пільгового державного кредиту 

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором НУВГП 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 НУВГП у 

вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил або 

відповідно до нього. 

2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, 

передбачених пунктом 5 розділу ІX цього Положення.   

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про 

зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до НУВГП за 

власним бажанням, відраховані із НУВГП за власним бажанням, у зв'язку з чим 

таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня 

після подання заяви про відрахування. 

3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 

календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в 

частині, що стосується цієї особи 

4.На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, 

місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали 
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участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому 

конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали 

заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі 

відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати 

осіб з конкурсних пропозицій НУВГП за умови збігу вступних випробувань 

шляхом перенесення заяви (за  згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію. 

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня, при цьому 

накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 

18:00 19 вересня. 

5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за 

рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою 

вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у 

конкурсі відповідно до вимог цього Положення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адреса Приймальної комісії: м. Рівне, вул. М. Карнаухова, 53а, навчальний 

корпус №7, тел. (0362) 633-222, www.nuwm.edu.ua, rc@nuwm.edu.ua   

http://www.nuwm.edu.ua/
mailto:rc@nuwm.edu.ua
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Додаток 1 

Додаткові бали до рейтингу за науково-дослідну та фахову творчу роботу 

№ 

з/п 
Вид науково-дослідної та фахової творчої роботи 

Додаткові 

бали до 

рейтингу 

1. Призери  

1.1 міжнародних олімпіад  

 a. -    І місце 5 

 b. -   II місце 4 

 c. -   III місце 3 

 d. -   нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)  2 

1.2. всеукраїнських олімпіад:  

 a. -    І місце 4 

 b. -   II місце 3 

 c. -   III місце 2 

1.3. університетських олімпіад:  

 a. -   І місце 1 

 b. -   II місце 0,75 

 c. -   III місце 0,50 

1.4. всеукраїнських конкурсів наукових та фахових творчих робіт:  

 a. -    І місце 4 

 b. -   II місце 3 

 c. -   III місце 2 

1.5 університетських конкурсів наукових та  фахових творчих робіт:  

 a. -   І місце 1 

 b. -   II місце 0,75 

 c. -   III місце 0,50 

2. Доповідь на наукових конференціях (семінарах, конгресах, симпозіумах)  

 a. -   міжнародній 0,75 

 b. -   всеукраїнській 0,50 

 c. -   регіональній 0,25 

 d. -   університетській 0,10 

3. 
Участь в наукових, науково-технічних, фахових творчих виставках із 

розробленим експонатом 
 

 a. -   міжнародних 1 

 b. -   всеукраїнських 0,75 

 c. -   університетських 0,50 

4. Публікації  

 
a. - стаття у закордонному науковому виданні, одноосібні/у 

співавторстві 
3/1 

 
b. - стаття у вітчизняному науковому виданні, одноосібні/у 

співавторстві 
2/0,75 

 c. - тези доповіді, одноосібні/у співавторстві 0,5/0,15 

5. 
Одержання патенту на винахід, корисну модель чи промисловий 

зразок, одноосібно/у співавторстві 
4/2 

 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії       Р.В. Жомирук 
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Додаток 2 

Форма додатку до заяви 

Ректору Національного університету водного господарства 

та природокористування проф. В.С. Мошинському  

_____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові вступника) 

 

Заява 

Прошу врахувати відповідно до «Правил прийому на навчання до НУВГП у 

2019 році» результати науково-дослідної та фахової творчої роботи, яка 

підтверджена відповідними документами згідно переліку: 

№  

з/п 

Згідно 

пункту 
Вид науково-дослідної та фахової творчої роботи 

К-ть 

балів 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ВСЬОГО  
 

З критеріями нарахування додаткових балів ознайомлен___. 

“____ ” ____________ 2019 р. _____________  /_____________/ 


