
ДО   ВІДОМА   АБІТУРІЄНТІВ 

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Університету 

та Коледжу університету в паперовій або в електронній формі (тільки для 

вступників на ОКР «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти - 11 

класів). Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної 

комісії Університету. 

Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не 

більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три 

напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви до 

Університету на певний напрям підготовки (спеціальність) на різні форми 

навчання (денна, заочна) подаються вступником окремо, але вважаються фактом 

подання однієї заяви. 

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, 

оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою 

особою Приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань 

освіти (ЄДЕБО). 

У заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на 

навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та 

форму навчання. 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник 

пред’являє особисто: 

♦ Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина 

України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон), 

військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків, яким в рік 

вступу виповнюється 17 років і старших), свідоцтво про народження - для 

осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує 

особу і громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про 

громадянство України”). 

♦ Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього. 

♦ Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти). 

На вимогу вступника Приймальна комісія засвідчує копії документа 

державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, сертифіката 

зовнішнього незалежного оцінювання. 



До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

♦ документ державного зразка про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 
додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії; 

♦ сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для 
вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим 
вибором оригінали або копії; 

♦ копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка 
або приписного посвідчення, ідентифікаційного коду; 

♦ шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см; 
♦ папка на зав'язках 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано 
особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки 
(спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для 
прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі V Правил 
прийому, для прийняття Приймальною комісією першого рішення про 
рекомендування вступників до зарахування. 

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного 
оцінювання, виданий у 2015 році. 

Усі  копії документів  засвідчуються  за   оригіналами  Приймальною 
комісією Університету, або в установленому законодавством порядку. Копії 
документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. 


