
 
 

 

 

 

 

 

З 2017 року Національний університет водного господарства та 

природокористування проводить прийом заяв і документів від абітурієнтів 

на навчання, що проходитиме  на базі Інституту водних проблем і 

меліорації НААН (м. Київ) за спеціальностями: 

 192 «Будівництво та цивільна інженерія»;  

 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 

технології». 

Єдиний в Україні вищий навчальний заклад водогосподарського 

профілю – Національний університет водного господарства та 

природокористування спільно з найкращими науковцями Інституту 

водних проблем і меліорації НААН  допоможе Вам стати фахівцем 

високого рівня та створить усі умови для  подальшого професійного росту й 

кар’єри. 

Прийом на навчання до університету проводиться приймальною 

комісією НУВГП згідно з Правилами прийому, розробленими відповідно до 

Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених 

відповідним Наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 

року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 

2016 року за №1515/29645.. Детальна інформація про умови прийому на 

навчання міститься на Веб-сайті університету http://start.nuwm.edu.ua. 

 

  

http://start.nuwm.edu.ua/


Документи та строки прийому 
 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для 

здобуття ступеня бакалавра 

Етапи вступної кампанії 
Денна та заочна форми 

навчання 
Заочна форма навчання 

Початок прийому заяв та 

документів 
12 липня 2017 року 14 серпня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які 

вступають за результатами 

співбесіди, вступних іспитів, 

або творчих конкурсів 

18.00 год. 20 липня 2017 року 04 вересня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які 

вступають тільки за 

результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання 

18.00 год. 26 липня 2017 року 12 вересня 2017 року 

Терміни проведення вступних 

іспитів 
21 липня – 26 липня 2017 року 

05 вересня – 12 вересня 2017 

року 

Терміни проведення співбесіди 21 липня – 23 липня 2017 року 
05 вересня – 08 вересня 2017 

року 

Терміни оприлюднення 

рейтингового списку 

не пізніше 12 години 

01 серпня 2017 року 
13 вересня 2017 року 

Виконання абітурієнтами 

вимог до зарахування: 

на місця державного замовлення – 

до 12.00 години 

05 серпня 2017 року не пізніше 17.00 години 15 

вересня 2017 року за кошти фізичних та юридичних 

осіб – не пізніше 18.00 години 

10 серпня 2017 року 

Терміни зарахування 

вступників 

за державним замовленням – не 

пізніше 12.00 години 

07 серпня 2017 року 
не пізніше 18 вересня 

2017 року 
за кошти фізичних та юридичних 

осіб – після зарахування на місця 

державного замовлення – не 

пізніше 11 серпня 2017 року 

До приймальної комісії подають документи: 
1. Заява встановленого зразка (в паперовій або в електронній формі). 

2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, 

на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього. 

3. Сертифікат (сертифікати) ЗНО 2016, 2017 років (для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти). 

4. Чотири кольорових фотокартки розміром 34 см. 

5. Документ, що засвідчує особу і громадянство вступника (паспорт – копії 1, 2 та 11 сторінки). 

6. Військовий квиток (або посвідчення про приписку до призовної дільниці) для 

військовозобов’язаних. 

7. Документи, що дають право на пільги. 

 

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного 

бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до 

зарахування). 

  



Для вступників на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів 

молодшого спеціаліста, спеціаліста або ступенів вищої освіти 

бакалавра, магістра 

 

Етапи вступної кампанії 
Денна та заочна форми 

навчання 
Заочна форма навчання 

Початок прийому заяв та 

документів 
12 липня 2017 року 14 серпня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів 
18.00 год. 24 липня 2017 року 

04 вересня 

2017 року 

Терміни проведення фахових 

вступних випробувань 
25 липня –31 липня 2017 року 

05 вересня  - 12 вересня 2017 

року 

Терміни оприлюднення 

рейтингового списку 

не пізніше 12 години 01 серпня 

2017 року 
13 вересня 2017 року 

Виконання абітурієнтами 

вимог до зарахування: 

на місця державного замовлення – 

до 12.00 год. 05 серпня 2017 року 
не пізніше 17.00 години 15 

вересня 2017 року за кошти фізичних та юридичних 

осіб – не пізніше 18.00 години 10 

серпня 2017 року 

Терміни зарахування 

вступників 

за державним замовленням – не 

пізніше 07 серпня 2017 року не пізніше 

18 вересня 

2017 року 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб – не пізніше 11 серпня 2017 

року 

 

До приймальної комісії подають документи: 

1. Копію документа, що посвідчує особу. 

2. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на 

основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього. 

3. Військовий квиток (або посвідчення про приписку до призовної дільниці) для 

військовозобов’язаних. 

4. Чотири кольорові фотокартки розміром 34 см. 

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами 

вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для 

прийому документів. 

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз 

(виконання вимог до зарахування). 

  



Для вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття 

ступеня магістра 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма навчання Заочна форма навчання 

Початок прийому заяв та 

документів 

12 липня 2017 

року 

14 серпня 2017 

року 
16 жовтня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів 

18.00 год. 26 

липня 2017 року 

04 вересня 2017 

року 
04 листопада 2017 року 

Терміни проведення фахових 

вступних випробувань 

27 липня – 01 

серпня 

2017 року 

05 вересня – 12 

вересня 2017 

року 

6 листопада – 11 листопада 

2017 року 

Терміни оприлюднення 

рейтингового списку 

02 серпня 2017 

року 

не пізніше 13 

вересня 2017 

року 

не пізніше 13 листопада 2017 

року 

Виконання абітурієнтами 

вимог до зарахування: 

на місця 

державного 

замовлення – до 

12.00 години 05 

серпня 2017 року 

не пізніше 17.00 

години 15 

вересня 2017 

року 

не пізніше 17.00 години 15 

листопада 2017 року за кошти фізичних 

та юридичних осіб 

– не пізніше 18.00 

години 08 серпня 

2017 року 

Терміни зарахування 

вступників 

за державним 

замовленням – не 

пізніше 

07 серпня 2017 

року 

не пізніше 

18 вересня 2017 

року 

не пізніше 

16 листопада 

2017 року 

До приймальної комісії подають документи: 

1. Копію документа, що посвідчує особу. 

2. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень, 

на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього. 

3. Чотири кольорові фотокартки розміром 34 см. 

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами 

вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для 

прийому документів. 

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз 

(виконання вимог до зарахування). 

 

Прийом документів та інформаційну підтримку надає: Інститут водних 

проблем і меліорації НААН 

Адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37, 6 поверх, каб. 601 

Телефон: +38(044) 257-40-21 

Електронна пошта:: iwpim.naan@gmail.com 

Контактна особа: Сидоренко Олена Олександрівна 

mailto:iwpim.naan@gmail.com


 

 


