Витяг із Правил прийому до ДВНЗ “УжНУ” у 2020 році
6.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:
– тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
– тільки у паперовій формі:
- для реалізації права на вступ за співбесідою або квотою-2 відповідно до цих
Правил прийому;
- для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б
одного із сертифікатів ЗНО 2018 – 2020 років з англійської, французької, німецької,
іспанської мов, 2017 – 2020 років – з інших предметів), співбесідою або квотою-2
відповідно до цих Умов;
- для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти
відповідно до цих Правил прийому;
-для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил
прийому та Умов прийому;
- за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові,
дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття
повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
- у разі подання іноземного документа про освіту;
- у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
- у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до
запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
- у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
- для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом
шостим підпункту 1 пункту 7.7 цих Правил прийому;
- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в
електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії
закладу вищої освіти.
Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в
електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ
за співбесідою або квотою-2, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до
цих Правил прийому.
Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних
предметів у ДВНЗ «УжНУ» та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного
сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає
підтвердні документи до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти.
6.5. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної комісії.
Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою
Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
6.6. 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 державного або
регіонального замовлення (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 і
попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця
державного замовлення.
Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного або
фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти та вступники
для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) за
спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», що претендують на місця
державного 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.
6.7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє
оригінали:
– документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
– військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків,
передбачених законодавством);
– документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на
участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі
повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для
здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) замість
єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного
випробування.
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або
переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на
територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження,
подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 697
відповідно.
Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства
«Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної бази з питань
освіти про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
6.8. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого
Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків,
передбачених законодавством);
– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для
вступників на основі повної загальної середньої освіти та ОКР молодшого спеціаліста) або
екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного
іспиту (у визначених цими Правилами прийому випадках);
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
ДВНЗ «УжНУ» встановлює перелік документів (у тому числі додаткових),
необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність
чи конкурсну пропозицію:
– вступники на навчання за ступенем бакалавра за спеціальностями 017 «Фізична
культура і спорт» та 262 «Правоохоронна діяльність» подають медичну довідку із
Закарпатського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру або медичну довідку за
формою 086-о;
– вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра, які здобувають такий
самий або вищий ступінь не менше одного року та виконують у повному обсязі
індивідуальний навчальний план до копій документа державного зразка про раніше
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додатка до нього додають копію
залікової книжки (індивідуального навчального плану студента).
Для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі на місця державного замовлення
на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь у вступному іспиті,
творчому конкурсі (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною
Приймальною комісією), вступники подають копію документа, що посвідчує особу;
фотокартку розміром 3 × 4 см; копію документа про повну загальну середню освіту або
довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня; копію документа, що
підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті.
Для участі у творчому конкурсі вступники також подають копію медичної довідки із
Закарпатського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру або медичної довідки за
формою 086-о.
Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті, творчому
конкурсі не є обов’язковим.
ДВНЗ «УжНУ» може передбачити на офіційному вебсайті електронну реєстрацію на
участь у вступному іспиті, творчому конкурсі за умови подання вступником сканованих
копій (фотокопій) документів.
Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за наявності
оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право
вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.
Вступники, які проходять творчий конкурс, допускаються до участі в ньому за
наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, медичної довідки із Закарпатського
обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру або медичної довідки за формою 086-о та
екзаменаційного листка з фотокарткою.
Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами
вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки,
визначені для прийому документів.
6.9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для
зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або

квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для
участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу на здобуття ступеня
магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) за
спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» вступник подає особисто під
час подання документів у паперовій формі у визначені цими Правилами прийому або
відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для
отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за
результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної
середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.
6.10. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов
особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для
здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного або фармацевтичного
спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця
державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступник
подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше 11 вересня. Не подані своєчасно
документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на
вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних
кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.
6.11. Усі копії документів засвідчує за оригіналами Приймальна (відбіркова) комісія,
до якої вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка
(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без
пред’явлення оригіналів не приймаються.

