
 для випускників КНТЕУу поточному році: 
1. Документ державного зразка (з додатком) про здобутий освітній ступінь – 

оригінал та 2 ксерокопії формату А-4. 

2. Екзаменаційний листок (оригінал + 1 ксерокопія формату А-4) та картка 

результатів ЄФВВ/ЄВІ (для спеціальностей, вступ на які здійснюється за 

результатами ЗНО) 

3. Копія паспорта (1, 2, 11 стор.) – 2 ксерокопії формату А-4. 

4. Довідка про ідентифікаційний код – 1 ксерокопія формату А-4. 

5. Військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків) – 1 ксерокопія 

формату А-4. 
6. Копія шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в 

документах – 1 ксерокопія формату А-4. 

7. 4 фотокартки розміром 3х4 см. 

8. Поштовий конверт з маркою по Україні – 1 шт. 

9. Конверт формату А4 – 1 шт. 

10. Конверт формату А5 – 1 шт. 

 

 для інших випускників: 
1. Документ державного зразка (з додатком) про здобутий освітній ступінь – 

оригінал та 2 ксерокопії формату А-4. 

2. Екзаменаційний листок (оригінал + 1 ксерокопія формату А-4) та картка 

результатів ЄФВВ/ЄВІ (для спеціальностей, вступ на які здійснюється за 

результатами ЗНО) 

3. Копія паспорта (1, 2, 11 стор.) – 3 ксерокопії формату А-4. 

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

5. Військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків) – 1 ксерокопія 

формату А-4. 

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

документах – 1 ксерокопія формату А-4. 

7. 6 фотокарток розміром 3х4 см. 

8. Поштовий конверт з маркою по Україні – 1 шт. 

9. Конверт формату А4 – 1 шт. 

10. Конверт формату А5 – 1 шт. 

11. Папка-швидкозшивач – 1 шт.  

 

Увага! 
Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за 

результатами ЗНО додатково надають до приймальної комісії оригінал 

Екзаменаційного листка, який друкується в закладах вищої освіти при реєстрації 

(з 14 травня по 5 червня 2018 року) для складання єдиного фахового вступного 

випробування та єдиного вступного іспиту з іноземної мови. 

 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією 

університету. 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

 

За відсутності повного переліку документів вступник до участі у вступних 

випробуваннях та зарахуванні не допускається. 
 

Примітка: медична довідка 086-у для вступу не потрібна 


