
Перелік документів, 

які подає вступник на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра 

– документ (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого законом 

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її соціальний статус» та його дві копії; 

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 примірники); 

– копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового 

квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до 

призовних дільниць); 

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

– сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання; 

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см; 

– копію карти щеплень Ф-063, копію результатів флюорографічного обстеження 

(тільки для вступників денної форми навчання). 

Для участі у співбесіді, творчому конкурсі на місця державного або регіонального 

замовлення на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь у творчому 

конкурсі (за формою, визначеною приймальною комісією Університету), вступники 

подають копію документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3x4 см. 

Вступники, які проходять співбесіду, творчий конкурс, допускаються до участі в них 

за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з 

фотокарткою.  

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами 

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

визначені для прийому документів. 

Необхідною умовою застосування спеціальних умов участі у вступній кампанії є 

наявність в ЄДЕБО картки фізичної особи із зазначенням пільгової категорії та внесенням 

підтвердних даних (реквізити документів, що засвідчують право на спеціальні умови 

участі у вступній кампанії, або завантажені скановані копії таких документів у разі 

відсутності (недоступності) інформації про них у державних реєстрах), а також зазначення 

в заяві вступника щодо необхідності застосування спеціальних умов. 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією 

Університету 

Увага! Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

 


