
Перелік документів необхідних для подання заяви в 

приймальну комісію КНТЕУ: 
 Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (атестат) та додаток 

до нього – оригінал та 2 ксерокопії формату А-4. 

 Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та додатка до нього (інформаційна 

картка роздрукована з інформаційної сторінки, в якому вказані результати ЗНО) – 

оригінал та 2 ксерокопії формату А-4. 

 Паспорт громадянина України (свідоцтво про народження, для осіб, які за віком не 

мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) – 

оригінал та 3 ксерокопії формату А-4. 

*Для паспортів у вигляді ID-картки – витяг із державного демографічного 

реєстру щодо реєстрації місця проживання – 3 ксерокопії формату А-4. 

 Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством) – оригінал та 1 ксерокопія формату А-4. 

 Документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у 

конкурсному відборі при вступі до університету для здобуття ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти – оригінал та 1 ксерокопія формату А-4. 

 Довідка про ідентифікаційний код – оригінал та 2 ксерокопії формату А-4.. 

 Копія шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в 

документах (паспорт, атестат, сертифікат) – 1 ксерокопія формату А-4. 

 Диплом учасника міжнародних олімпіад, призера (дипломи I-III ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призера (дипломи I-III 

ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України – 1 ксерокопія формату А-4. 

 Свідоцтво про закінчення підготовчих курсів КНТЕУ у поточному навчальному році 

(для осіб, які навчались на підготовчих курсах). 

 6 фотокарток розміром 3х4 см (фотокартки повинні бути виконані в діловому одязі 

на світлому фоні). 

 Конверт без марки  формату А5 – 2 шт. 

 Поштовий конверт з маркою по Україні – 1 шт. 

 Папка-швидкозшивач (картонна) – 1 шт. 

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

 

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку 

персональних даних. 

 

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише 

один раз (виконання вимог до зарахування). 

 

Примітка: медична довідка 086-у для вступу не потрібна 


