
 

 

Перелік документів: 
 

для вступу на на основі базової загальної  середньої освіти (9 кл): 

 
До заяви у паперовій формі вступник подає: 

 

1. Оригінал і  копія Свідоцтва про базову загальну середню освіту з  додатком; 

2. Копія паспорта чи свідоцтва про народження (для осіб, які за віком не  мають паспорта) ; 

3. Копія Витягу з реєстру про прописку (при наявності ІD-картки) 

4. Копія довідки присвоєння ідентифікаційного коду; 

5. Медичну довідку за формою 086/о, копію карти щеплень, для юнаків допризивного віку – медичну 

довідку форми 025-ю; 

6. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов; 

7. Копію військово-облікового документа; 

8. 6 (8 для юнаків) кольорових фотокарток розміром 3х4 см. 

 
Телефон приймальної комісії: (099) 080 32 07 

 
для вступу на основі  повної загальної середньої освіти (11 кл): 
 

До заяви у паперовій формі вступник подає: 

1. Оригінал і копія Свідоцтва (Атестата) про повну загальну середню освіту з 

додатком;  

2. Оригінал та копія сертифікату ЗНО (2018, 2019,2020 та 2021 року)  за наявності;  

3. Копія Витягу з реєстру про прописку(при наявності ІD-картки) 

4. Копія паспорта;  

5. Копія довідки присвоєння ідентифікаційного коду;  

6. Медичну довідку для вступу до ВНЗ за формою 086/о, копію карти щеплень, для юнаків 

допризивного віку – медичну довідку форми 025-ю;  

7. Копія посвідчення про приписку до призовних дільниць; 

8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов; 

9. 6 (8 для юнаків) кольорових фотокарток розміром 3х4 см; 

 
Телефон приймальної комісії: (099) 080 32 07 

 
 

 

 

 

 



для вступу на заочну форму навчання: 
 

До заяви у паперовій формі вступник подає: 

1. Оригінал і  копіядокумента про освіту (диплом кваліфікованого робітника, молодшого 

спеціаліста, бакалавра, магістра, спеціаліста, свідоцтва (атестата) про повну загальну освіту з 

додатком);  

2. Оригінал та копія сертифікату ЗНО (2018, 2019,2020 та 2021 року) за наявності; 

3. Копію паспорта ( документа про укладення чи розірвання шлюбу при зміні прізвища); 

4. Копію Витягу з реєстру про прописку (при наявності ІD-картки) 

5. Копію довідки присвоєння ідентифікаційного коду; 

6. Копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних -військових квитків або 

тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць); 

7. 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см; 

 
Телефон приймальної комісії: (099) 080 32 07 

 

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника: 

До заяви у паперовій формі вступник подає: 

1. Оригінал і  копія Диплома про освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника; 

2. 2 копії паспорта; 

3. 2 копії Витягу з реєстру про прописку(при наявності ІD-картки) 

4. 2 копії довідки присвоєння ідентифікаційного коду; 

5. Медичну довідку для вступу до ВНЗ за формою 086/о, копію карти щеплень, для юнаків 

допризивного віку – медичну довідку форми 025-ю; 

6. Копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних -військових квитків або 

тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць); 

7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов 

8. 6 (8 для юнаків) кольорових фотокарток розміром 3х4 см; 

 
Телефон приймальної комісії: (099) 080 32 07 

 


