
Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття 

освіти 

подають заяви тільки в ЕЛЕКТРОННІЙ формі. 

 

ВИКЛЮЧЕННЯ: подають тільки у паперовій формі: 
 

• для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 

2018-2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років – з інших предметів), співбесідою 

або квотою-1   відповідно до цих Правил. (Примітка: абзац 4); 

• для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил; 

• за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, 

громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього 

незалежного оцінювання; 

• у разі подання іноземного документа про освіту; 

• у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; 

• у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних 

технологій їх виготовлення; 

• у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів; 

• у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що 

підтверджено довідкою приймальної комісії КНТЕУ. 

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням 

документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих 

Правил. 
Примітка: Абзац 4 цього пункту - «для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2020 

років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років – з інших предметів), співбесідою або квотою-1 відповідно до цих Правил» 

 

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або 

квотою-1 (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто 

подає підтвердні документи до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти; 

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

конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб не обмежується. 
 

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції вступники обов'язково зазначають 

один з таких варіантів: 

- «Претендую на участь у конкурсі на місце державного замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного 

бюджету (за державним замовленням)»; 

- «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений 

про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення». 

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 і обов’язково зазначають такий варіант заяви: 

- «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений 

про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення». 
 

Вступники для здобуття освітнього ступеня «молодшого бакалавра», бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти, що претендують на місця державного замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у кожній 

заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність 

 

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено. 

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви. 
 

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали: 

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

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

- військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством); 

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого 

здійснюється вступ, і додаток до нього; 

- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами 

вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для 

здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а 

також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 

подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно. 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може 

подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної 



бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень; 
 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
• Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (свідоцтво / атестат) та додаток до нього – 2 ксерокопії формату А-4. 

• Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та додатка до нього (інформаційна картка роздрукована з інформаційної сторінки,  в 

якому вказані результати ЗНО) – 2 ксерокопії формату А-4. 

• Документ, що посвідчує особу – 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. 

• Документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі до університету для 

здобуття ступенів молодшого бакалавра та бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – 1 ксерокопія формату А-4. 

• Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) – 

1 ксерокопія формату А-4. 

• Довідка про ідентифікаційний номер – 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 білому фоні). 

• Конверт без марки формату А5 – 2 шт. 

• Поштовий конверт з маркою по Україні – 1 шт. 

• Папка-швидкозшивач (картонна) – 1 шт. 

 

Примітка: медична довідка 086-у для вступу не потрібна 
 

 

 

Для участі у вступному іспиті на місця державного замовлення на основі повної загальної середньої освіти, крім 

заяви (в паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією КНТЕУ), вступники подають:  

- копію документа, що посвідчує особу; 

- копію документа, що підтверджує право на вступ за результатами вступних іспитів у КНТЕУ; 

- фотокартку розміром 3 х 4 см; 

- копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 

липня 2020 року.  

Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті не є обов'язковим. 

КНТЕУ не проводить електронну реєстрацію на участь у вступних іспитах на місця державного замовлення на 

основі повної загальної середньої освіти.  

До участі у вступних іспитах допускаються особи, які у встановлені терміни подали до приймальної комісії КНТЕУ 

заяви в паперовому вигляді.  

Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує  

особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з 

фотокарткою; 
 

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на 

участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, вступник 

подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни.  

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. 
 

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра  на основі повної 

загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше ніж 11 вересня.  
 

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

вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх 

реалізацію. 
 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія КНТЕУ. Копії документа, що посвідчує особу, військового 

квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.  

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). 

 


