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Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі для здобуття вищої освіти 

НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви тільки в електронній формі 
 

Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та 

відкритих конкурсних пропозиціях та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.  

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн 

та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти у порядку, визначеному законодавством. 

Під час подання заяви в електронній формі вступник: 

− створює електронний кабінет,  

− заповнює заяву в електронній формі,  

− завантажує додаток до документа про освіту, на основі якого відбувається вступ,  

− завантажує довідку про реєстрацію місця проживання. 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

− копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус»; 

− 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; 

− копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання або екзаменаційного листка єдиного 

фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених цими Умовами випадках); 

− медичну довідку 086-у; 

− чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

− для спеціалізацій «Вокаліст естради» та «Спів академічний, народний» - довідку від фоніатра. 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі 

виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в 

межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення. 
 

Для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення 

на основі повної загальної середньої освіти крім заяви на участь у творчому конкурсі (у паперовому 

вигляді) вступники подають:  

− копію документа, що посвідчує особу;  

− фотокартку розміром 3 х 4 см;  

− копію документа про повну загальну середню освіту; 

− копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті.  

Подання інших документів для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі не є обов'язковим. 

Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності 

оригіналів документів, що посвідчують особу, що підтверджують право вступника на участь у вступному іспиті 

та екзаменаційного листка з фотокарткою. 

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на 

зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на 

основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію. 

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному 

кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права 

подання нової заяви з такою ж пріоритетністю. 


