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1.2. Вступник у період з 27 червня та не пізніше 18:00 18 липня має надіслати на офіційну 

електронну адресу приймальної комісії або з використанням іншого, визначеного закладом 

вищої освіти каналу зв’язку скановані копії (фотокопії): 

1.2.1. заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення 

екзаменаційного листка (далі – Анкета); 

1.2.2. документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, посвідки на 

постійне проживання в Україні, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, 

тимчасового посвідчення, паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм, паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного 

носія).  

1.2.3. Зверніть увагу, вказаний документ повинен бути внесений до картки фізичної 

особи. Параметри документа, на підставі якого здійснюється реєстрація, відображаються 

в сформованому екзаменаційному квитку.  

1.2.4. облікової картки платника податків (тільки для громадян України; крім осіб, 

які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків, потрібно додати тип документа «РНОКПП», 

вказавши серію (за наявності) та номер паспорта). 

1.2.5. довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та 

отримання диплома в рік вступу, наведеної у додатку 4 до Порядку (для осіб, персональні 

дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти). Обов’язково у довідці 

потрібно вказати тип та параметри документа (серія та номер), на підставі якого особа 

здобуває освіту. 

1.2.6. медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у 

разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання). 

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові. В тексті листа 

вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки 

платника податків (за наявності). 

1.3. Після перевірки надісланих документів, відповідальна особа Приймальної комісії 

повинен: 

1.3.1. перевірити наявність документів, що потрібні для реєстрації, та надати 

відповідь про отримання документів (на електронну адресу, із якої надійшли документи, 

або за допомогою іншого, визначеного закладом вищої освіти каналу зв’язку); 

1.3.2. підтвердити отримання документів та повідомити, що документи взято для 

опрацювання, – якщо особа має право брати участь у конкурсному відборі та надала всі 

скановані копії (фотокопії) документів; 

1.3.3. надіслати повідомлення про потребу в додатковому вивченні наданих 

документів – якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо планового 

завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а у представника приймальної 

комісії виникли сумніви щодо її достовірності; 

1.3.4. надіслати повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини 

відмови – якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати 

участі у конкурсному відборі або надала не всі скановані копії (фотокопії) документів. 

1.4. Після друку надісланих документів та формування особової справи, відповідальна 

особа Приймальної комісії формує заявку в ЄДЕБО в розділі «Вступна кампанія» 

модулі «Заявки на ЄВІ/ЄФВВ (ОС Магістра)». 



  
 

 

3 

 

Запит на формування бланка екзаменаційного листка здійснюється за допомогою спеціального 

сервісу, розміщеного в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

Формування бланка екзаменаційного листка здійснюється за допомогою спеціального сервісу, 

розміщеного на офіційному вебсайті Українського центру. 

Перевірку достовірності інформації, наданої вступником, здійснює Приймальна комісія під 

час реєстрації. 

 


