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ВСТУПНИК ПОВИНЕН ЗНАТИ: 

 

БАКАЛАВР 

на основі повної загальної середньої освіти 

Вступники на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього 

ступеня бакалавр на перший курс за денною та заочною формами навчання (крім 

осіб, які мають спеціальні права на участь у конкурсному відборі) подають заяви з 

12 до 26 липня включно тільки в електронній формі. 

 Вступники, які мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті 

народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, та у 

сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання подають заяви для участі у 

конкурсі в паперовій формі.  

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні 

умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на 

основі повної загальної середньої освіти, або право на зарахування за квотами-1, 

квотами-2, і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.  

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. 

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та 

регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не 

більше, ніж з чотирьох спеціальностей.  

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

фізичних або юридичних осіб не обмежується. 

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі он-лайн.  
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При приймальній комісії Мукачівського державного університету функціонує 

консультаційний центр для надання допомоги вступникам при поданні заяв в 

електронній формі. 

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії 

Мукачівського державного університету. Факт подання кожної заяви в паперовому 

вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в 

день прийняття заяви. 

Етапи вступної кампанії для вступників  
на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавр 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження документів про повну загальну середню 

освіту 

29 червня - до 18.00 год.  

25 липня 2017 року  

Початок прийому заяв та документів у електронній та 

паперовій формі  
12 липня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або 

творчих конкурсів, що проводить Мукачівський 

державний університет 

18.00 години 

20 липня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

вступають на основі сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання  

18.00 годин 

26 липня 2017 року  

Строки проведення творчих конкурсів 
21 липня – 26 липня  

2017 року 

Строки проведення співбесіди 21 липня – 23 липня  

2017 року 

Строки проведення вступних випробувань 21 липня – 26 липня 2017 року 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними 

права здобувати вищу освіту за державним або 

регіональним замовленням 

не пізніше  

12.00 години 24 липня 2017 

року 

Строки виконання вимог до зарахування вступниками, які 

отримали рекомендації до зарахування на місця 

державного замовлення за результатами співбесіди та за 

квотами-2 та подання письмової заяви про виключення з 

конкурсу на інші місця державного замовлення  

до 18.00 години  

25 липня 2017 року 

Зарахування вступників, які отримали рекомендації до 

зарахування на місця державного замовлення за 

результатами співбесіди та за квотами-2 

не пізніше  

12.00 години 26 липня 2017 

року  

Виключення з конкурсу осіб зарахованих на місця 

державного замовлення за результатами співбесіди та за 

квотами-2 

впродовж 26 липня 2017 року  

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, 

які вступають на основі сертифікатів зовнішнього 

не пізніше 12.00 години 

01 серпня 2017 року 
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незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних 

іспитів (у тому числі, за квотами-1 та квотами-3)* 

Строки виконання вимог до зарахування вступниками, які 

отримали рекомендації до зарахування  

на місця державного або 

регіонального  замовлення 

до 12.00 години  

05 серпня 2017 року 

на місця за кошти  

фізичних/юридичних осіб 

не пізніше 

14 серпня 2017 року 

Терміни зарахування вступників за державним або регіональним 

замовленням  

не пізніше 

12.00 год.07 серпня 2017р. 

за рахунок цільових пільгових 

кредитів, за кошти фізичних/ 

юридичних осіб  

не пізніше 

15 серпня 2017 р. 

переведення на вакантні місця державного, регіонального 

замовлення, за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб 

не пізніше  

18 серпня 2017 року 

Дозарахування (можливе при наявності вакантних місць) 

на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 
не пізніше  

31 серпня 2017 року 

*Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за денною 

формою навчання на основі повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до 

зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з 

виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання 

ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням. 
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Перелік конкурсних предметів  

у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 

(вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їх ваговий коефіцієнт 

для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

 
Вага атестату про повну загальну освіту – 0,1,  

Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі – 100.  

Шиф

р 

галузі 

Галузь 

знань 

Код 

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

Перелік  конкурсних предметів 

(вступних екзаменів, творчих 

конкурсів) 

01 Освіта  012 Дошкільна освіта Українська мова та література  

Біологія 

Історія України або математика  

013 Початкова освіта Українська мова та література  

Математика 

Історія України або біологія  

015 Професійна освіта 

(Економіка) 

Українська мова та література 

Історія України  

Математика або географія  

015.17 Професійна освіта 

(Технології 

виробів легкої 

промисловості) 

Українська мова та література 

Математика 

Історія України або іноземна мова 

(англійська, іспанська, німецька, 

російська, французька) 

015 Професійна освіта 

(Дизайн) 

Українська мова та література 

Історія України  

Математика  або іноземна мова 

(англійська, іспанська, німецька, 

російська, французька) 

01 Освіта   014.13 Середня освіта 

(Музичне 

мистецтво)   

Українська мова та література 

Історія України  

Творчий конкурс 

02  Культура і 

мистецтво  

025 Музичне 

мистецтво  

Українська мова та література 

Історія України  

Творчий конкурс  

03 Гуманітарні 

науки  

014.02 Середня освіта 

(Середня освіта 

англійська мова та 

зарубіжна 

література ) 

Українська мова та література 

Історія України  

Іноземна мова (англійська,  іспанська, 

німецька, російська, французька) або 

географія  

05  053 Психологія Українська мова та література 

Біологія 

Історія України або іноземна мова 

(англійська, іспанська, німецька, 

російська, французька)  

07  071 Облік і 

оподаткування  

Українська мова та література 

Математика  

Історія України або географія 

072 Фінанси, 

банківська справа 

Українська мова та література 

Математика  
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та страхування  Історія України або географія  

073 Менеджмент Українська мова та література 

Математика  

Історія України або географія  

281 Публічне 

управління  

Українська мова та література 

Математика  

Історія України або географія  

075 Маркетинг Українська мова та література 

Математика  

Історія України або географія  

10 Природничі 

науки  

103 Науки про Землю 

(Географія)  

Українська мова та література  

Історія України 

Географія або біологія  

13  133 Галузеве 

машинобудування  

Українська мова та література 

Математика 

Географія або іноземна мова (англійська, 

іспанська, німецька, російська, 

французька) 

18 Виробництво 

та технології  

182 Технології легкої 

промисловості 

Українська мова та література 

Математика 

Історія України або іноземна мова 

(англійська, іспанська, німецька, 

російська, французька) 

24 Сфера 

обслуговува

ння  

241 Готельно-

ресторанна справа  

Українська мова та література  

Історія України 

Географія або іноземна мова (англійська, 

іспанська, німецька, російська, 

французька)  

242 Туризм  Українська мова та література  

Історія України 

Географія або біологія  
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БАКАЛАВР 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

(зі скороченими термінами навчання) 

 

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на денну та заочну 

форму на перший курс (зі скороченими термінами навчання) подають особисто 

заяви до приймальної комісії Мукачівського державного університету. Факт 

кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою 

приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час її подання.  

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

зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  на перший курс (зі скороченими 

термінами навчання) проводяться в такі строки:  

Етапи вступної компанії 
Денна форма  

навчання 

Навчання без 

відриву від 

виробництва 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та документів  18.00 година 24 липня 2017 року 

Строки проведення фахових вступних 

випробувань  
25 липня – 31 липня 2017 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників із зазначенням рекомендованих до 

зарахування на місця державного замовлення 

не пізніше 12.00 год. 

01 серпня  2017 року 

Строки виконання вимог до зарахування 

вступниками, які отримали рекомендації  
на місця державного замовлення 

не пізніше 06 серпня 2017 року 

на місця за кошти  

фізичних/ юридичних осіб 

не пізніше 11 серпня 2017 року 

Терміни зарахування вступників за державним замовленням 

не пізніше 07 серпня 2017 р. 

за кошти фізичних/ юридичних осіб 

не пізніше 12 серпня 2017 р 

Дозарахування (можливе при наявності вакантних 

місць) на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

не пізніше  

31 серпня 2017 року 
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БАКАЛАВР 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста / 

 базової та повної вищої освіти  / повної загальної середньої освіти 

(вступ на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання  

на вакантні місця)) 

 

На навчання до Мукачівського державного університету можуть вступити 

особи: 

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в межах 

вакантних місць ліцензійного обсягу; 

  на основі базової та повної вищої освіти (ступеня бакалавра, освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутої за іншим напрямом підготовки 

(спеціальністю) в межах вакантних місць ліцензійного обсягу; 

  які здобувають ступінь бакалавра не менше одного року та виконали у 

повному обсязі навчальний план і хочуть здобувати ступінь бакалавра за іншою 

спеціальністю на другий курс в межах вакантних місць ліцензійного обсягу на 

місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб. 

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та  на основі 

базової та повної вищої освіти (ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) на денну та заочну форму на другий (третій) курс (з нормативним 

терміном навчання на вакантні місця) подають особисто  заяви до приймальної 

комісії Мукачівського державного університету. Факт кожного подання заяви в 

паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в 

Єдиній базі безпосередньо під час її прийняття.  

Особи, які здобувають ступінь бакалавра не менше одного року та виконали у 

повному обсязі навчальний план і хочуть здобувати ступінь бакалавра за іншою 

спеціальністю, можуть вступити на навчання на другий курс в межах вакантних 

місць ліцензійного обсягу на місця, що фінансуються за рахунок коштів 

фізичних/юридичних осіб. Вступники подають заяви особисто до приймальної 

комісії Мукачівського державного університету. Факт кожного подання заяви в 

паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в 
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Єдиній базі безпосередньо під час її прийняття. 

Строки прийому заяв і документів, проведення фахових вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра:  

Етапи вступної компанії 
Денна форма  

навчання 

Навчання без 

відриву від 

виробництва 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та документів  18.00 година 24 липня 2017 року 

Строки проведення додаткових та фахових 

вступних випробувань  
25 липня – 31 липня 2017 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників із зазначенням рекомендованих до 

зарахування на місця державного замовлення 

не пізніше   

01 серпня 2017 року 

Строки виконання вимог до зарахування 

вступниками, які отримали рекомендації  
на місця державного замовлення 

не пізніше 06 серпня 2017 року 

на місця за кошти  

фізичних/ юридичних осіб 

не пізніше 11 серпня 2017 року 

Терміни зарахування вступників за державним замовленням 

не пізніше 07серпня 2017 р. 

за кошти фізичних/ юридичних осіб 

не пізніше 12 серпня 2017 р. 

Дозарахування (можливе при наявності вакантних 

місць) на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

не пізніше 31 серпня 2017 року 

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами 

фахових вступних випробувань (та додаткового вступного випробування при  вступі 

на іншу спеціальність/ напрям підготовки).  

Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра на основі диплому 

бакалавра/спеціаліста на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на 

вакантні місця) за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) та для здобуття 

ступеня бакалавра для осіб, які навчаються не менше одного року у ВНЗ та 

виконали у повному обсязі навчальний план і хочуть здобувати ступінь бакалавра за 

іншою спеціальністю здійснюється у формі вступного випробування (тестування 

або творчого конкурсу)  з дисциплін (Таблиця 1). Прийом здійснюється в межах 

вакантних місць ліцензійного обсягу.  
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Таблиця 1  

Перелік конкурсних дисциплін, за якими проводиться вступне 

випробування у формі тестування для вступу на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра на другий курс за іншою спеціальністю (з нормативним 

терміном навчання на вакантні місця ліцензійного обсягу) та для здобуття 

ступеня бакалавра на основі базової та повної вищої освіти (ступеня бакалавра, 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на другий (третій) курс (з 

нормативним терміном навчання на вакантні місця) за іншим напрямом 

підготовки (спеціальністю) 

Конкурсна 

дисципліна 

2 курс 3 курс 

Спеціальність (освітня 

програма) 
Напрям підготовки 

Біологія  
012 Дошкільна освіта  6.010101 Дошкільна освіта 

053 Психологія 6.030103 Практична психологія 

Українська 

мова та 

література  

015 Професійна освіта 

(Економіка)  

6.010104 Професійна освіта 

(Економіка) 

013 Початкова освіта  6.010102 Початкова освіта  

Математика 

 

075 Маркетинг  6.030507 Маркетинг 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування  

6.030508 Фінанси і кредит 

071 Облік і оподаткування  6.030509 Облік і аудит 

073 Менеджмент  
6.030601 Менеджмент 

074 Публічне управління  

133 Галузеве машинобудування 6.050503 Машинобудування 

182 Технології легкої 

промисловості  

6.051602 Технологія виробів 

легкої промисловості 

015.17 Професійна освіта  

(Технології виробів легкої 

промисловості) 

- 

Творчий 

конкурс  

014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво)  6.020204 Музичне мистецтво* 

025 Музичне мистецтво  

Іноземна мова  

014. 02 Середня освіта 

(Англійська мова та зарубіжна 

література)  

6.020303 Філологія* 

241 Готельно-ресторанна справа 6.140101 Готельно-ресторанна 

справа 

Історія 

України  

015 Професійна освіта (Дизайн) 6.010104 Професійна освіта 

(Дизайн) 

Географія  

242 Туризм 6.140103 Туризм 

103 Науки про Землю 

(Географія)  

-  
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МАГІСТР 

Абітурієнти, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня 

магістра на денну та заочну форму навчання подають особисто заяви до 

приймальної комісії Мукачівського державного університету. Факт кожного 

подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою 

приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час її прийняття.  

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для 

здобуття ступеня  магістра проводяться в такі строки: 

Етапи вступної компанії 
Денна форма  

навчання 

Навчання без 

відриву від 

виробництва 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та документів  18.00 год. 24 липня 2017 року 

Строки проведення вступних випробувань  25 липня – 02 серпня 2017 року 

Термін оприлюднення результатів вступних 

випробувань та  рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування на місця 

державного замовлення 

не пізніше 04 серпня 2017 року 

Строки виконання вимог до зарахування вступниками, 

які отримали рекомендації  
на місця державного замовлення 

не пізніше  

09 серпня 2017 року 

на місця за кошти  

фізичних/ юридичних осіб 

не пізніше  

14 серпня 2017 року 

Терміни зарахування вступників за державним замовленням 

не пізніше  

10 серпня 2017 р. 

за кошти фізичних/ юридичних 

осіб 

не пізніше  

15 серпня 2017 р 

Дозарахування (можливе при наявності вакантних 

місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

не пізніше  

31 серпня 2017 року 

* Результати додаткових та фахових вступних випробувань, іспиту з іноземної мови 

оприлюднюються на сайті МДУ не пізніше наступного дня після проведення. 
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Перехресний вступ та його особливості 

 

Введення «перехресного вступу» – це нововведення Міністерства освіти і 

науки України, яке вдало застосовується в європейській практиці. Його метою є 

надання більших можливостей в освітньому просторі та підвищення знань студентів 

у окремих галузях знань.  

За рахунок «перехресного вступу» більшість студентів можуть здобути:  

1. Освітній ступінь бакалавра (на основі диплому молодшого спеціаліста) за 

будь-яким напрямом підготовки (спеціальністю). Термін навчання: два роки –денна 

форма навчання, три роки – заочна форма навчання. 

2. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та освітній ступінь магістра – 

на основі диплому бакалавра (спеціаліста, магістра) за будь-яким напрямом 

підготовки (спеціальністю). Тривалість навчання: один рік (здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст); півтора роки – здобуття освітнього ступеня 

магістр. 

Механізм перехресного вступу поширюється на денну та заочну форми 

навчання. 

Отже, прийом документів на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст буде 

здійснюватися за всіма напрямами підготовки чи спеціальностями, незважаючи від 

спрямування попередньої освіти студента. Винятками в цій системі є тільки 2 

напрями підготовки/спеціальності - медицина та правознавство.  

 

Бажаємо Вам успіхів!  
 

Адреса Приймальної комісії:  

89600, Закарпатська обл., 

м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26. 

тел. (03131) 2-40-20, 2-11-09 

моб.тел.:+380688221272, +380500705595 

е-mail: pk@ msu.edu.ua 

сайт: www.msu.edu.ua 

mailto:info@mti.edu.ua

