
Покрокова інструкція для вступника до 

бакалаврату 

ВСТУП НА ОСНОВІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 

Крок 1.  

Зареєструвати особистий електронний кабінет на інтернет сайті за 

адресою  vstup.edbo.gov.ua – з 1 липня по 23 липня. 
 

Для реєстрації необхідно мати власну електронну адресу (яка стає логіном 

для входу до особистого електронного кабінету) та створити пароль для 

входу в кабінет. 

В особистому електронному кабінеті внести номери телефонів (домашній 

та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів для можливості 

оперативного зв'язку закладу освіти з вступником. 

Під час реєстрації електронного кабінету надати згоду на оприлюднення 

результатів ЗНО / конкурсного бала та на публікацію інформації про подані 

заяви. 

Крок 2.  

Подати електронну заяву на вступ – з 14 липня до 18
00 

год. 23 липня. 

 

Е-заява подається через електронний кабінет. У ній необхідно вказати: 

 номер, PIN-код та рік отримання сертифіката ЗНО (дійсними є 

сертифікати за 2018-2021 роки). У випадку наявності сертифікатів ЗНО 

різних років вказується будь-який; 

 серію та номер диплома молодшого спеціаліста. 

Крім того, необхідно завантажити копії документів у електронній 

формі (сканована копія (фотокопія) у форматі pdf, jpg): 

– додатка до документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ; 

– кольорової фотокартки розміром 3 × 4 см. 
 

Зверніть увагу! 

Замінити завантажені копії документів в електронній формі, номери 

телефонів можна до моменту подання першої заяви.  

Особі, яка має спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі 

під час вступу, а також в якої наявний хоча б один сертифікат ЗНО 2018 - 

2021 років, необхідно до реєстрації особистого електронного кабінету 

звернутись до відповідального секретаря приймальної комісії для створення в 

https://vstup.edbo.gov.ua/


ЄДЕБО картки фізичної особи та додання до неї даних документа, що 

підтверджує вказане право (зі сканованою копією цього документа);  

Право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі 

зазначається у кожній заяві, що подається. 

Можна подавати до 5 заяв на бюджетні місця. Кількість заяв на 

навчання за контрактом – до 30. 

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти 

необхідно подати окремі заяви. 

У разі виникнення проблем з поданням e-заяви, можна звернутись за 

допомогою до консультантів приймальної комісії за адресою: м. Рівне, вул. 

Степана Бандери, 12, інформаційно-консультаційний пункт (хол). 
 

Крок 3.  

Скласти вступне фахове випробування в університеті – з 24 липня по 30 

липня. (див. розклади 

http://www.rshu.edu.ua/images/pk_rshu/vstup_2021/2021_rozkl_tv_ko_005.pdf 

(денна форма); 

http://www.rshu.edu.ua/images/pk_rshu/vstup_2021/2021_rozkl_tv_ko_007.pdf 

(заочна форма). 
 

Крок 4.  

Ознайомитись з рейтингом та списком вступників, рекомендованих на 

місця державного замовлення – 31 липня. 
 

Рейтинговий список буде розміщений на вебсайті та на інформаційних 

стендах приймальної комісії університету. 

Крок 5.  

Для вступників, рекомендованих на місця державного замовлення, подати 

оригінали документів – до 18
00

 год. 05 серпня. 
 

Крок 6.  

Для вступників, які не були рекомендовані на місця державного замовлення –

подати оригінали документів – до 29 вересня. 
 

Крок 7. Для тих, хто пропустив основний набір.  

Ви можете подати заяви та вступити до університету у додаткові строки 

прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 

– для вступників для здобуття освітнього ступеня Бакалавр на основі ОКР 

молодшого спеціаліста (за денною/заочною формою здобуття освіти) – з 24 

липня по 20 серпня. 

http://www.rshu.edu.ua/images/pk_rshu/vstup_2021/2021_rozkl_tv_ko_005.pdf
http://www.rshu.edu.ua/images/pk_rshu/vstup_2021/2021_rozkl_tv_ko_007.pdf

