
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти  

і науки України 

23 червня 2022 року № 583 

 

 

Форма № Н-2.01 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
(найменування закладу вищої освіти) 

Форма здобуття освіти 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
(очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева) 

ЖУРНАЛ 

реєстрації вступників у 20__ р. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
(найменування інституту, факультету, відділення) 

Конкурсна пропозиція ______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                       (назва конкурсної пропозиції державною мовою) 

Ступінь вищої освіти / освітньо-кваліфікаційний рівень ___________________________________________________________________________ 
                                                                                                                              (фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії) 
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Продовження форми № Н-2.01 

 

 

Примітки: 

 

1. Ця форма використовується для реєстрації основних відомостей про вступників відповідно до поданих документів. Аркуші 

журналу нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою (за наявності) закладу вищої освіти і підписуються 

головою та відповідальним секретарем приймальної (відбіркової) комісії. Для кожної конкурсної пропозиції ведеться 

окремий журнал. 

 

2. У разі наявності в журналі виправлень, закреслень та пропусків рядків зазначається відповідна примітка, яку візує 

відповідальний секретар приймальної комісії та скріплює штампом приймальної комісії закладу вищої освіти. 

 

3. Журнал реєстрації може містити поля, що відображають додаткові дані про вступника. 

 

4. Назви інституту, факультету, відділення заповнюються за потреби. 

 

5. Формат бланка - А3 (297 х 420 мм) або А4 (210 х 297 мм) в альбомному виконанні. 

 

 

Генеральний директор директорату 

фахової передвищої, вищої освіти  

 

Олег ШАРОВ 

 

 


