
Строки прийому заяв та документів, проведення іспитів  

та творчих конкурсів для здобуття ступеня бакалавра 

Перелік конкурсних предметів ЗНО 2020  

Спеціальність Сертифікат ЗНО 

Бюджет Контракт 

024 
Хореографія 

1. Українська мова та література 
2. Історія України або біологія 
3. Творчий конкурс 

1. Українська мова та література 
2. Історія України або іноземна 

мова 
3. Творчий конкурс 

025 
Музичне мистецтво 

1. Українська мова та література 
2. Історія України або математика 
3. Творчий конкурс 

1. Українська мова та література 
2. Історія України або іноземна 

мова 
3. Творчий конкурс 

026 
Сценічне мистецтво 

1. Українська мова та література 
2. Історія України або іноземна    

мова 
3. Творчий конкурс 

1. Українська мова та література 
2. Історія України або іноземна 

мова 
3. Творчий конкурс 

028 Менеджмент            

соціокультурної             

діяльності 

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Географія або іноземна мова 

1. Українська мова та література 
2. Математика або історія     

України 
3. Географія або іноземна мова 

029 Інформаційна,          

бібліотечна та архівна 

справа 

1. Українська мова та література 
2. Історія України 
3. Математика або іноземна мова 

1. Українська мова та література 
2. Історія України або географія 
3. Математика або іноземна мова 

Для конкурсного предмету Іноземна мова вступник має право подавати оцінку із 

сертифікатів ЗНО за  2018, 2019 або 2020 рік з однієї з іноземних мов (англійська,     

німецька, французька або іспанська) на власний розсуд, з інших дисциплін – сертифікати 

ЗНО за 2017, 2018, 2019, 2020 рік. 

Вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста складають фаховий вступний  

іспит для вступу на денну та заочну форму навчання за спорідненою спеціальністю та 

подають сертифікат ЗНО з української мови та літератури з а  2017, 2018, 2019 або 2020 

рік.  

Вступники на основі інших ступенів вищої освіти складають фаховий вступний 

іспит. 

Перелік необхідних документів: 

 копія документа, що посвідчує особу 

 копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних 

 атестат (свідоцтво) або диплом та додаток до атестата (свідоцтва) або диплома  

 сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти  

 4 кольорові фотокартки 3х4 см  

 копія ідентифікаційного коду 

 медична довідка 086-О при вступі на спеціальності: Хореографія, Сценічне         

мистецтво 

Увага! Усі копії документів засвідчує за оригіналами Приймальна комісія.  

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються!!! 

Медична довідка повинна бути датована роком вступу. Інші документи або їх копії 

подаються, якщо це обумовлено особливими умовами зарахування.  



Строки прийому заяв та документів, проведення іспитів та творчих конкурсів 

для здобуття освітньо-професійного ступеня  

фахового молодшого бакалавра

 

Перелік необхідних документів: 

 копія документа, що посвідчує особу 

 копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних 

 атестат (свідоцтво) або диплом  

 додаток до атестата (свідоцтва) або диплома  

 сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (при наявності) 

 4 кольорові фотокартки 3х4 см  

 копія ідентифікаційного коду 

 медична довідка 086-О при вступі на спеціальності: “Хореографія”, “Сценічне      

мистецтво” 

Увага! Усі копії документів засвідчує за оригіналами Приймальна комісія.  

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються!!! 

Медична довідка повинна бути датована роком вступу. Інші документи або їх копії 

подаються, якщо це обумовлено особливими умовами зарахування. 

Денна форма навчання 

30 червня – 13 липня Прийом заяв і документів 9 клас 

14-21 липня Іспити, творчі конкурси 9 клас 

01 липня Реєстрації електронних          

кабінетів, завантаження           

необхідних документів 

Тільки 11 клас 

13-22 липня Прийом заяв і документів для 

вступників, які проходять   

творчі конкурси  та складають  

іспити (при      відсутності 

ЗНО) 

11 клас 
ОКР кваліфікованого робітника 
Всі ступені вищої освіти 

13 липня - 01 серпня Прийом заяв і документів для 

вступників лише на     основі 

ЗНО 

11 клас та ОКР кваліфікованого 

робітника (при наявності          

сертифіката ЗНО або ДПА у     

формі ЗНО) для спеціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа» 

Заочна форма навчання 

01 липня – 
30 серпня 

Реєстрація електронних        

кабінетів, завантаження       

необхідних документів 

Тільки 11 клас 

13 липня - 07 серпня  

(1-ша сесія) 
31 серпня - 18вересня 

(2-га сесія) 

Прийом заяв і документів 11 клас 
ОКР кваліфікованого робітника 
Всі ступені вищої освіти 

10 - 13 серпня 
(1-ша сесія) 
21–24вересня 
(2-га сесія) 

Іспити, творчі конкурси 11 клас 
ОКР кваліфікованого робітника 
Всі ступені вищої освіти 



Вступні екзамени та результати ЗНО 2020 

(денна та заочна форма) 

для здобуття освітньо-професійного ступеня  

фахового молодшого бакалавра 

 

 
 

Для конкурсного предмета Іноземна мова вступник має право подавати оцінку із     

сертифікатів 2018-2020 років з однієї з іноземних мов(англійська, німецька, французька 

або іспанська) на власний розсуд, з інших дисциплін – сертифікати ЗНО за 2017-2020   

роки. 

Вступники на основі раніше здобутих ступенів вищої освіти складають фаховий     

вступний іспит. 

 

Вступники (денна та заочна форма) на основі 11 класів та ОКР кваліфікованого   

робітника при відсутності результатів ЗНО можуть скласти вступні іспити з         

відповідних предметів в Інституті !!! 
 

Приймальна комісія: 
адреса: 88009, Ужгород, вул. Минайська 38/80 

        тел.:  0992089354, 0689103338 

        e–mail: vstupinstitut20@gmail.com 
 

  

Спеціальність 

  

На базі 9 класів 

На базі 11 класів та ОКР               

кваліфікованого робітника 

Сертифікат ЗНО або вступний іспит 

024 

Хореографія 

1. Українська мова 

2. Творчий конкурс 

1. Українська мова та література 

2. Творчий конкурс 

025 

Музичне мистецтво 

1. Українська мова 

2. Творчий конкурс 

1. Українська мова та література 

2. Творчий конкурс 

026 

Сценічне мистецтво 

1. Українська мова 

2. Творчий конкурс 

1. Українська мова та література 

2. Творчий конкурс 

028 

Менеджмент               

соціокультурної           

діяльності 

1. Українська мова 

2. Творчий конкурс 

  

1. Українська мова та література 

2. Творчий конкурс 

029 

Інформаційна,            

бібліотечна та архівна 

справа 

1. Українська мова 

2. Історія України 

1. Українська мова та література 

2. Історія України або біологія або     

іноземна мова 
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   Строки прийому заяв та документів, проведення іспитів  

    та творчих конкурсів для здобуття ступеня бакалавра 
 

На базі 11 класів (бюджет: денна та заочна форма) 

 

1. Скласти ЗНО!  

2. Зареєструватися для проходження творчого конкурсу (Музичне мистецтво,         

Сценічне мистецтво, Хореографія) –  на сайті Інституту 16 червня – 09 липня!!! або  

у приймальній комісії – 01-09 липня!!! 

3. Зареєструвати електронний кабінет, завантажити необхідні документи                    

01-09 липня!!! 

4. Успішно пройти творчий конкурс  – до 10 липня!!!   

5. Подати  документи до Приймальної комісії – 13 липня - 22 липня!!!  

     Для вступу тільки за результатами ЗНО («Менеджмент соціокультурної діяльності», 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») прийом документів  –                         

13 липня - 22 липня!!! 

      

На базі 11 класів (контракт: денна та заочна форма) 

1. Скласти ЗНО!  

2. Зареєструвати електронний кабінет, завантажити необхідні документи. 

3. Подати  документи до Приймальної комісії. 

     Денна форма  – 13 липня - 16 липня 

     Заочна форма – 13 липня - 07 серпня (1-ша сесія) 

– 31 серпня - 18 вересня (2-га сесія) 

4. Успішно пройти творчий конкурс (“Музичне мистецтво”, “Сценічне мистецтво”, 

“Хореографія”)  

     Денна форма  – 13 - 22 липня !!!    

     Заочна форма – 10 - 13 серпня (1-ша сесія)  

– 21 - 24 вересня (2-га сесія) 

 

На базі ОКР молодшого спеціаліста (бюджет: денна та заочна форма) 

     1. Скласти ЗНО з української мови та літератури !!! 

     2. Подати документи – 13 липня - 22 липня 

     3. Успішно скласти фаховий вступний іспит – 23 - 30 липня  

      

На базі ОКР молодшого спеціаліста та інших ступенів вищої освіти           

(контракт: денна та заочна форма) 

     1. Скласти ЗНО з української мови та літератури !!! 

     2. Подати документи  

     - 13 липня - 07 серпня (1-ша сесія); - 31 серпня - 18 вересня (2-га сесія) 

     3. Успішно скласти фаховий вступний іспит 

     - 10 - 13 серпня (1-ша сесія);   - 21 - 24 вересня (2-га сесія) 

 

Приймальна комісія: 

адреса: 88009, Ужгород, вул. Минайська 38/80 

                тел.:  0992089354, 0689103338 

                e–mail: vstupinstitut20@gmail.com 
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