
ПРИ ОФОРМЛЕННІ ДОГОВОРІВ НА НАВЧАННЯ 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

вступники зобов’язані подати особисто: 

 

1. Оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень та додаток до нього. 

2. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (на І курс). 

3. Медичну довідку за формою 0-86-о. 

4. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см (підписані із 

зворотної сторони кожна). 

 
 Копії документів: 

 

копію документа, що посвідчує особу (паспорт); при поданні 

біометричного паспорту (додається довідка з місця проживання або 

реєстрації); 

 

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 

(для вступників на основі повної загальної середньої освіти на 1 курс); 
 

копію посвідчення заслуженого майстра спорту України або посвідчення 

майстра спорту України міжнародного класу або майстра спорту України або 

залікову книжку спортсмена (не нижче другого розряду) (при умові вступу 

за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт (спеціалізація – 

тренерська діяльність в обраному виді спорту)»; 

 

 копію приписного свідоцтва або військового квитка; 

      копію реєстраційного номера облікової картки платника податків 

(ідентифікаційний код). 

 

ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ у вступників, які оформлюють договори на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

 подаються у ФАЙЛІ: 

 з 01 серпня по 06 серпня 2019 року з 9-00 до 17-00 -  1 потік, 

з 07 серпня по 28 серпня 2019 року з 9-00 до 17-00 – 2 потік  

І корпус, каб. 209 – приймальна комісія 

 



 

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

відбувається: 

07 серпня 2019 року – І потік 

29 серпня 2019 року – 2 потік 

 
При собі треба мати паспорт та копію реєстраційного номера облікової 

картки платника податків (ідентифікаційний код) 
 

Для неповнолітніх вступників контракт оформлюється в присутності 

одного з батьків та наявності паспорта та копії реєстраційного номера 

облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду) 

 одного з батьків 
 
 

ПІДПИС КОНТРАКТІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНО.  

ОДИН ПРИМІРНИК КОНТРАКТУ ПОВЕРТАЄТЬСЯ ВСТУПНИКУ ПІСЛЯ НАКАЗУ НА 

ЗАРАХУВАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ,  ПІДПИСУ КЕРІВНИЦТВА 

УНІВЕРСИТЕТУ, ПЕЧАТОК  ТА ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ 

 

 


