
Додаток 15 

до Правил прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в  Національного 

університету водного господарства та 

природокористування в 2021 році 

 

Правила 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному університеті 

водного господарства та природокористування осіб, які проживають на 

тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та 

Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Ці Правила сформовані відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України № 271 від 01 квітня 2021 року «Про затвердження Порядку прийому для 

здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти 

осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та 

Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення», зареєстрованого 

у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 р. за № 505/36127, Умов прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за №1225/35508 (далі – Умови 

прийому), визначають особливі умови прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в НУВГП осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих 

районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії 

зіткнення. 

Ці Правила поширюються також на осіб, які переселилися з тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово 

окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей після 01 

січня у рік вступу. 

У цих Правилах термін «тимчасово окупована територія України Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя» вживається в значенні, наведеному в Законі 

України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України», термін «тимчасово окупована територія окремих 

районів Донецької та Луганської областей» вживається в значенні, наведеному в 

Законі України «Про особливості державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях». 

1.2. Ці Правила визначають особливі умови прийому до НУВГП для здобуття вищої 

освіти таких категорій осіб (далі - заявників), які: 

• після 20 лютого 2014 року завершили здобуття повної загальної середньої 

освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя; 

• після 14 квітня 2014 року завершили здобуття повної загальної середньої освіти 

на тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей; 



• проживають на тимчасово окупованих територіях України або території 

населених пунктів на лінії зіткнення відповідно до Переліку населених пунктів, на 

території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 

та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2014 року № 1085-р (у 

редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року        

№ 79-р) (далі - тимчасово окуповані території України), і отримала документ про 

повну загальну середню освіту в інших адміністративно-територіальних одиницях 

України за екстернатною або дистанційною формою здобуття освіти; 

1.3. Заявники мають право на прийом до НУВГП для здобуття, на конкурсних 

засадах та в межах встановлених квот, вищої освіти (освітнього ступеня бакалавра) за 

кошти державного бюджету на підставі документа державного зразка про завершення 

повної загальної середньої освіти.  

Заявники мають право вступати для здобуття вищої освіти до НУВГП на місця, 

що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. 

1.4. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій 

території України, не визнаються. 

 

ІІ. Прийом для здобуття вищої освіти (освітнього ступеня «Бакалавр») на базі 

повної загальної середньої освіти. 

 

2.1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти до НУВГП згідно Правил прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в Національному університеті водного 

господарства та природокористування в 2021 році (далі Правила прийому)  та цих 

Правил. 

2.2. Для здобуття освітнього ступеня бакалавр за денною формою навчання на 

місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, заявник вступає у межах квот, 

затвердженими МОН України для НУВГП, на конкурсних засадах. 

2.3. Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи:  
- заява; 

- сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років 

(за бажанням); 

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності); 

- документа, що посвідчує особу, а за його відсутності - свідоцтво про 

народження. 

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію 

місця проживання на тимчасово окупованих територіях України, підтвердження факту 

проживання може здійснюватися на підставі відомостей, зазначених у документах, 

визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», копіях документів, до яких 

вносяться відомості про місце проживання та/або довідки про реєстрацію місця 

проживання батьків (одного з батьків), в яких зазначено місце проживання на 

відповідних територіях; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

- документ про освіту державного зразка та додаток до нього; 

- довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової 

атестації уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу (за 

відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього), яка є 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80#n318


підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими 

умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими 

законодавством, у терміни, визначені для прийому документів, але не пізніше 

термінів, установлених у розділі III цих Правил, для прийняття приймальною комісією 

рішення про рекомендування вступників до зарахування. 

Оригінал довідки уповноваженого загальноосвітнього закладу про успішне 

проходження державного підсумкового оцінювання, при участі в конкурсі на місця, 

що фінансуються за кошти державного бюджету, вступник подає лише один раз при 

виборі навчання за відповідною спеціальністю (виконання вимог до зарахування). 
 

 

III. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання. 
 

1. Документи від заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

за кошти державного бюджету приймаються в два етапи: 

- до 12:00 години 20 липня, вступні іспити проводяться до 21 липня, рейтинговий 

список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 20 липня а зарахування 

проводиться не пізніше 15:00 години 23 липня; 

- до 12:00 години 20 вересня, вступні іспити проводяться до 21 вересня, 

рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше не пізніше 12:00 години 

22 вересня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 24 вересня. 

Для вступників котрі подають сертифікати ЗНО з 01 липня в НУВГП 

працюватиме консультаційний центр з реєстрації електронних кабінетів і подання 

електронних заяв. 

2. Зарахування заявників на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 

здійснюється відповідно до Правил прийому. 

 
 

VI. Організування і проведення конкурсу. 

 

4.1. Конкурсний бал Заявника, котрий вступає на підставі довідки з державної 

підсумкової атестації (виданою уповноваженою загальноосвітньою школою), 

визначається як сума середнього  бала документа про повну загальну середню освіту 

та державної підсумкової атестації з історії України і української мови та літератури і 

вступного іспиту з однієї дисципліни з врахуванням вагових коефіцієнтів відповідно 

до таблиці 1 цих Правил. Середній бал документу про повну загальну середню освіту 

обчислюється як середнє арифметичне результатів двох державних підсумкових 

атестацій з української мови, історії України. 

4.2.  Для  вступу  на  спеціальності,  для  яких  передбачено  проведення  творчого  

конкурсу (спеціальності: 191 «Архітектура та містобудування», 017 «Фізична культура 

і спорт»), замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс . 

Вагові коефіцієнти для спеціальностей на які передбачений творчий конкурс 

встановлюються відповідно до таблиці 1 цих Правил. 

Конкурсний бал Заявника, котрий вступає на основі сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання визначається підпункті 1 п. 7. розділу VIІ Правил прийому. 



4.3. Зарахування Заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця 

державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом 

відповідно до конкурсного бала Заявника.  

4.4. Заявники, не зараховані на навчання, мають право брати участь у конкурсі 

на загальних засадах. Конкурсний бал розраховується відповідно до цих Правил 

(Таблиця 1). 
 

3. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до 

зарахування заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця 

державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені 

Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цих Правилах. 

Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), 

які передбачені Умовами прийому, обов'язково мають бути подані до приймальної 

комісії НУВГП впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих 

документів у встановлений строк наказ про зарахування скасовується в частині 

зарахування такого заявника. 

Заявники можуть подавати заяви (до 5 заяв) лише через один Освітній центр, у 

тому числі, в електронній формі (у разі вступу за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання) з наступним поданням документів, що підтверджують право 

на вступ за квотою. 
 



       

Таблиця .1 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти  

(вступних іспитів, творчих конкурсів) та державних підсумкових атестацій (ДПА)            

Спеціальності освітнього 

ступеня "Бакалавр" Спеціалізація 

(освітня програма)  
Перелік конкурсних предметів 

Вага 

предметів  

Вага 

середнього 

балу 

документу 

про  

ПЗСО 

Мінімальна 

кількість балів 

для допуску до 

участі в конкурсі  

Код Назва 

014.03 Середня освіта Середня освіта (історія) 1. Українська мова та література (ДПА) 0,35 0,1 100 

2. Історія України (ДПА) 0,35   100 

3. Математика (Іспит) 0,2   100 

015.39 Професійна освіта  Професійна освіта (цифрові 

технології) 
1. Українська мова та література (ДПА) 0,35 0,1 100 

  2. Математика (Іспит) 0,35   100 

  3.Історія України (ДПА) 0,2   100 

017 Фізична культура і 

спорт 

Фізична культура і спорт 1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 0,1 100 

    2. Історія України (ДПА) 0,35   100 

    3. Творчий конкурс 0,25   100 

029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа  

Управління інформаційними 

комунікаціями 
1. Українська мова та література (ДПА)  0,4 0,1 100 

2. Історія України (ДПА) 0,25 100 

3. Математика (Іспит) 0,25 100 

034 
Культурологія Креативна та цифрова 

культура; 
1. Українська мова та література (ДПА)  0,4 0,1 100 

  
Міжнародні культурні зв`язки 

та міжкультурні комунікації 

2. Історія України (ДПА) 0,3   100 

  3. Математика (Іспит) 0,2   100 

051 Економіка  Бізнес-аналітика та управління 

персоналом і економіка праці 
1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 0,1 100 

    2. Історія України (ДПА)  0,3   100 

    3. Математика (Іспит) 0,3   100 

053 Психологія Психологія 1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 0,1 100 

2.Математика (Іспит) 0,3   100 

3.Історія України (ДПА)\ 0,3   100 

061 Журналістика Журналістика 1. Українська мова та література (ДПА)  0,4 0,1 100 

2. Історія України (ДПА) 0,3   100 

3. Математика (Іспит) 0,2   100 



071 Облік і оподаткування  Облік і оподаткування 1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 0,1 100 

    2. Математика (Іспит) 0,3   100 

    3. Історія України (ДПА) 0,3   100 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування  

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 0,1 100 

  2. Математика (Іспит) 0,3   100 

  3. Історія України (ДПА) 0,3   100 

073 Менеджмент  Менеджмент 1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 

0,1 

100 

2. Математика (Іспит) 0,3 100 

3. Історія України (ДПА) 0,3 100 

075 Маркетинг  Маркетинг 1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 

0,1 

100 

2. Математика (Іспит) 0,3 100 

3. Історія України (ДПА) 0,3 100 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність  

Підприємництво, торгівля та 

біржова  діяльність 
1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 

0,1 

100 

2. Математика (Іспит) 0,3 100 

3. Історія України (ДПА) 0,3 100 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність  

Економіка підприємства 1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 

0,1 

100 

2. Математика (Іспит) 0,3 100 

3. Історія України (ДПА) 0,3 100 

081 Право  Право 1. Українська мова та література (ДПА)  0,4 

0,1 

100 

2. Історія України (ДПА) 0,3 100 

3. Математика (Іспит) 0,2 100 

101 Екологія  Екологія 1. Українська мова та література (ДПА)  0,35 0,1 100 

    2. Історія України (ДПА) 0,3   100 

      3. Математика (Іспит) 0,25   100 

103 Науки про Землю Геологія,                             

Гідорологія 
1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 

0,1 

100 

2. Математика (Іспит) 0,3 100 

3. Історія України (ДПА) 0,3 100 

106 Географія Географія рекреації та туризму; 1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 0,1 100 

    Конструктивна географія, 

управління водними та 

мінеральними ресурсами 

2. Історія України (ДПА) 0,3   100 

    3. Математика (Іспит) 0,3   100 

113 Прикладна математика  Прикладна математика 1. Українська мова та література (ДПА)  0,25 0,1 100 

  2. Математика (Іспит) 0,4   100 

    3. Історія України (ДПА) 0,25   100 



121 Інженерія програмного 

забезпечення 

Інтернет речей 1. Українська мова та література (ДПА)  0,25 0,1 100 

  2. Математика (Іспит) 0,35   100 

  3. Історія України (ДПА) 0,3   100 

122 Комп`терні науки Комп`ютерні науки 1. Українська мова та література (ДПА)  0,25 0,1 100 

      2. Математика (Іспит) 0,35   100 

      3. Історія України (ДПА) 0,3   100 

123 
Комп`ютерна 

інженерія 
Комп`ютерна інженерія 1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 0,1 100 

      2. Математика (Іспит) 0,35   100 

      3. Історія України (ДПА) 0,25   100 

126 Інформаційні системи 

та технології 

Інформаційні системи та 

технології 
1. Українська мова та література (ДПА)  0,35 0,1 100 

  2. Математика (Іспит) 0,35   100 

  3. Історія України (ДПА) 0,2   100 

133 
Галузеве 

машинобудування  

Галузеве машинобудування 
1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 0,1 100 

    2. Математика (Іспит) 0,3   100 

    3. Історія України (ДПА) 0,3   100 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка  

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка;  

"Smart-енергетика та 

електромобільність" 

1. Українська мова та література (ДПА)  0,25 0,1 100 

2. Математика (Іспит) 0,4   100 

3. Історія України (ДПА) 0,25   100 

144 Теплоенергетика Теплоенергетика 1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 0,1 100 

2. Математика (Іспит) 0,3   100 

3. Історія України (ДПА) 0,3   100 

145 Гідроенергетика  Гідроенергетика 1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 0,1 100 

2. Математика (Іспит) 0,3   100 

3. Історія України (ДПА) 0,3   100 

151 Автоматизація та 

комп'ютерно-

інтегровані технології 

Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології; 

Робототехніка та штучний 

інтелект 

1. Українська мова та література (ДПА)  0,25 0,1 100 

  2. Математика (Іспит) 0,4   100 

  3. Історія України (ДПА) 0,25   100 

162 Біотехнології та 

біоінженерія 

Біотехнології, біороботехніка та 

біоенергетика 
1. Українська мова та література (ДПА)  0,25 0,1 100 

  2. Математика (Іспит) 0,45   100 

  3. Історія України (ДПА) 0,2   100 



183 Технології захисту 

навколишнього 

середовища  

Технології захисту 

навколишнього середовища  
1. Українська мова та література (ДПА)  0,35 0,1 100 

  2. Математика (Іспит) 0,3   100 

  3. Історія України (ДПА) 0,25   100 

184 Гірництво Гірництво 1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 0,1 100 

      2. Математика (Іспит) 0,3   100 

      3. Історія України (ДПА) 0,3   100 

191 Архітектура та 

містобудування  

Архітектура та містобудування  1. Українська мова та література (ДПА)  0,2 0 100 

2. Історія України (ДПА) 0,2   100 

3. Творчий конкурс (рисунок + 

креслення) 
0,6   100 

192 
Будівництво та 

цивільна інженерія 

Будівництво та цивільна 

інженерія 
1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 0,1 100 

    2. Математика (Іспит) 0,3   100 

    3. Історія України (ДПА) 0,3   100 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Землеустрій та кадастр; 

Геодезія; Геоінформаційні 

системи і технології 

1. Українська мова та література (ДПА)  0,35 0,1 100 

2. Математика (Іспит) 0,2   100 

3. Історія України (ДПА) 0,35   100 

194 Гідротехнічне 

будівництво, водна 

інженерія та водні 

технології 

Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні 

технології 

1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 0,1 100 

2. Математика (Іспит) 0,3   100 

3. Історія України (ДПА) 0,3   100 

201 Агрономія  Агрономія  1. Українська мова та література (ДПА)  0,35 0,1 100 

      2. Математика (Іспит) 0,3   100 

      3. Історія України (ДПА) 0,25   100 

207 
Водні біоресурси та 

аквакультура 

Водні біоресурси та 

аквакультура 
1. Українська мова та література (ДПА)  0,25 0,1 100 

    2. Математика (Іспит) 0,4   100 

    3. Історія України (ДПА) 0,25   100 

208 Агроінженерія Агроінженерія 1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 0,1 100 

      2. Математика (Іспит) 0,3   100 

      3. Історія України (ДПА) 0,3   100 

227 
Фізична терапія, 

ерготерапія 

Фізична терапія, ерготерапія 
1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 0,1 100 

    2. Математика (Іспит) 0,35   100 

    3. Історія України (ДПА) 0,25   100 



241 Готельно-ресторанна 

справа 

Готельно-ресторанна справа 1. Українська мова та література (ДПА)  0,25 0,1 100 

    2. Математика (Іспит) 0,3   100 

    3. Історія України (ДПА) 0,35   100 

242 Туризм  Туризм  1. Українська мова та література (ДПА)  0,25 0,1 100 

    2. Математика (Іспит) 0,3   100 

    3. Історія України (ДПА) 0,35   100 

263 Цивільна безпека  Охорона праці 1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 0,1 100 

    2. Математика (Іспит) 0,3   100 

    3. Історія України (ДПА) 0,3   100 

274 Автомобільний 

транспорт 

Автомобільний транспорт 1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 0,1 100 

2. Математика (Іспит) 0,3   100 

3. Історія України (ДПА) 0,3   100 

275.03 Транспортні технології  Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
1. Українська мова та література (ДПА)  0,3 0,1 100 

2. Математика (Іспит) 0,3   100 

3. Історія України (ДПА) 0,3   100 

281 Публічне управління 

та адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 
1. Українська мова та література (ДПА)  0,4 0,1 100 

2. Математика (Іспит) 0,25   100 

3. Історія України (ДПА) 0,25   100 

292 Міжнародні 

економічні відносини  

Міжнародний бізнес 1. Українська мова та література (ДПА)  0,35 0,1 100 

2. Математика (Іспит) 0,3   100 

3. Історія України (ДПА) 0,25   100 

 

 


