
  

   

Бакалавр              I. ВСТУП НА ПІДСТАВІ   

ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ   

(ДЕННА І ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ)  

  

1. Реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів, 

завантаження необхідних документів з 1 серпня 2020 року.  

2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній 

формі по 20 серпня 2020 р.   

  

Перелік необхідних документів:  

1) заява (за зразком);  

2) автобіографія;  

3) копія свідоцтва про народження або паспорта;  

4) копія реєстраційного номеру облікової картки платника 

податків;  

5) військовий квиток або приписне свідоцтво;   

6) копія документа про освіту, на підставі якого здійснюється 

вступ, і додаток до нього (атестат про повну загальну 

середню освіту);   

7) три сертифікати ЗНО (обов’язково: українська мова та 

література, історія України; за вибором: іноземна мова, 

математика, географія, біологія, хімія, фізика),  видані у 

2017, 2018, 2019 та 2020 рр.;  

8) свідоцтво про хрещення;  

9) рекомендація парафіяльного священника /або правлячого 

архієрея/ (за наявності); 

10) свідоцтво про вінчання (для одружених);  

11) копії документів про хіротесію і хіротонію (за наявності);  

12) довідка про склад сім’ї за формою № 3;  

13) медична довідка за формою 086-о;  

14) 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.  

  

Дата проведення вступних випробувань: 21 серпня 2020 року.  
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     II.  ВСТУП НА ПІДСТАВІ   

     ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА  

     (ДЕННА І ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ)   

  

Терміни прийому документів по 20 серпня 2020 року.   

 

Перелік необхідних документів:  

1) заява (за зразком);  

2) автобіографія;  

3) копія свідоцтва про народження або паспорта;  

4) копія реєстраційного номера облікової картки платника 

податків;  

5) військовий квиток або приписне свідоцтво;  

6) копія документа про освіту, на підставі якого 

здійснюється вступ, і додаток до нього (диплома 

молодшого спеціаліста);  

7) сертифікат ЗНО (українська мова та література); 

8) свідоцтво про хрещення;  

9) рекомендація парафіяльного священника /або правлячого 

архієрея/ (за наявності); 

10) свідоцтво про вінчання (для одружених);  

11) копії документів про хіротесію і хіротонію (за наявності);  

12) довідка про склад сім’ї за формою № 3;  

13) медична довідка за формою 086-о;  

14) 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

  

Дати проведення вступних випробувань: 21-22 серпня 2020 року.  
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 III. ВСТУП НА ПІДСТАВІ  

    ВИЩОЇ ОСВІТИ   

(ДЕННА І ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ)  

 

Терміни прийому документів по 20 серпня 2020 року.   

Перелік необхідних документів:  

1) заява (за зразком);  

2) автобіографія;  

3) копія свідоцтва про народження або паспорта;  

4) копія реєстраційного номеру облікової картки платника 

податків;  

5) військовий квиток або приписне свідоцтво;  

6) копія документа про освіту, на підставі якого 

здійснюється вступ, і додаток до нього (диплома про вищу 

освіту);   

7) свідоцтво про хрещення;  

8) рекомендація парафіяльного священника /або правлячого 

архієрея/ (за наявності); 

9) свідоцтво про вінчання (для одружених);  

10) копії документів про хіротесію і хіротонію (за наявності);  

11) довідка про склад сім’ї за формою № 3;  

12) медична довідка за формою 086-о ;  

13) 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.  

 

Дати проведення вступних випробувань: 21-22 серпня 2020 року.  
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