Покрокова інструкція для вступника до
бакалаврату
ВСТУП НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Крок 1. Тільки для тих, хто вступає 017 «Фізична культура і спорт», 023
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024
«Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» та/або
має право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі на бюджетні
місця – зареєструватись для проходження творчого конкурсу та/або
вступного іспиту з конкурсного предмету – з 22 червня по 9 або 10
липня (див.
графік
–
http://www.rshu.edu.ua/images/pk_rshu/vstup_2021/2021_graf_tv_ko_01.pdf).
Крок 2. Для вступників, які зареєструвались на творчий конкурс та/або
вступні іспити – пройти творчий конкурс та/або вступні випробування в
університеті – з 2 липня по 11 липня (див. розклад
http://www.rshu.edu.ua/images/pk_rshu/vstup_2021/2021_rozkl_tv_ko_001.pdf)
Крок 3. 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 4.
Подати електронну заяву на вступ:
– з 14 липня до 1800 год. 23 липня (при вступі на загальних підставах);
– з 14 липня до 1800 год. 16 липня (при вступі на основі співбесіди).
Е-заява подається через електронний кабінет. У ній необхідно вказати
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 документа (свідоцтва, атестата) про повну загальну
середню освіту;



середній бал додатка до свідоцтва або атестата про ПЗСО, обчислений
за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і
розрахований як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до
документа оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна
підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис
"звільнений(а)"/"зараховано", а також факультативи у загальну
кількість не враховуються.

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції
обов’язково зазначити 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 місцевого 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».
Вступники, які претендують на місця державного або регіонального
замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві
повинні зазначити її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1
(один) означає найвищу пріоритетність.
Зазначену пріоритетність заяв не може бути змінено.
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти
необхідно подати окремі заяви.
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;

– якщо претендуєте на врахування у конкурсному балі сільського
коефіцієнта, - довідки про реєстрацію місця проживання (додаток 13 до
Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207);
– для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за
спеціальностями 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 017
«Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія» медичну довідку за
формою 086/о, видану не пізніше 09 липня;.
Завантажені копії документів в електронній формі, номери телефонів,
середній бал додатка до документа про повну загальну середню освіту можна
замінити до моменту подання першої заяви. Після подання першої заяви
зміна середнього бала можлива шляхом звернення вступника до закладу
освіти, де була зареєстрована перша заява.
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
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
необхідно зазначити у кожній заяві, що подається.
Можна подавати до 5 заяв на бюджетні місця із визначенням пріоритетності
кожної заяви від 1 до 5. Кількість заяв на навчання за контрактом – до 30.
Зверніть увагу!
Мінімальний конкурсний бал на бюджетні місця 125 балів.
Мінімальний конкурсний бал для вступників на спеціальності «Публічне
управління та адміністрування», «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії» – 140 .
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 5. Для вступників на навчання за контрактом – пройти творчий
конкурс (перелік спеціальностей див. Крок 1) та/або вступні іспити з
конкурсних предметів (за наявності підстав) – з 14 по 23 липня.

Крок 6. Тільки для вступників, які мають право на вступ на основі співбесіди
– пройти співбесіду – з 17 по 19 липня; подати оригінали документів –
до 1000 год. 23 липня.
Крок 7.
Ознайомитись з рейтингом та списком вступників, рекомендованих на
місця державного замовлення – 28 липня;
Рейтинговий список буде надісланий до електронного кабінету кожного
вступника, буде розміщений на вебсайті та на інформаційних стендах
приймальної комісії університету.
Крок 8.
Для вступників, рекомендованих на місця державного замовлення – подати
оригінали документів – до 1800 год. 02 серпня.
Крок 9.
Для вступників, які не були рекомендовані на місця державного замовлення,
але бажають здобути освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб –
подати оригінали документів – до 29 вересня.
Крок 10. 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
повної загальної середньої освіти за заочною формою здобуття освіти:
– до 22 листопада (якщо складатимете творчий конкурс чи вступні
іспити);
– 24 листопада (якщо вступатимете на основі сертифікатів ЗНО).

