
Перелік необхідних документів  

для вступу до університету на освітньо-кваліфікаційний рівень 

бакалавра для випускників коледжів або технікумів 

1. Заява встановленого зразка. 

2. Диплом молодшого спеціаліста (з додатком) – оригінал та дві копії. 

3. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) за 2017-2020 

роки з української мови та літератури – оригінал та його дві копії. 

4. Для спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 

«Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Сертифікат ЗНО за 2017-2020 роки з математики (або історії України за 

умови вступу на контрактну форму навчання) – оригінал та його дві копії. 

5. 6 фотокарток (розмір 3 × 4 см, без головного убору). 

6. Три копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт або 

ID-картка з додатком). 

7. Три копії ідентифікаційного коду. 

8. Копія військового квитка або посвідчення про приписку. 

9. Документи або їх копії, які підтверджують особливі умови зарахування. 

    Телефон для довідок: (057) 707-37-18; (057) 707-37-53     

                                        E-mail: hnadu.zao@ukr.net 

Перелік необхідних документів  

для вступу до університету на освітньо-кваліфікаційний рівень  

бакалавра для випускників коледжів або технікумів 

1. Заява встановленого зразка. 

2. Диплом молодшого спеціаліста (з додатком) – оригінал та дві копії. 

3. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) за 2017-2020 роки 

з української мови та літератури – оригінал та його дві копії. 

4. Для спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 

«Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Сертифікат ЗНО за 2017-2020 роки з математики (або історії України за умови 

вступу на контрактну форму навчання) – оригінал та його дві копії. 

5. 6 фотокарток (розмір 3 × 4 см, без головного убору). 

6. Три копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт або ID-

картка з додатком). 

7. Три копії ідентифікаційного коду. 

Копія військового квитка або посвідчення про приписку. 

8. Документи або їх копії, які підтверджують особливі умови зарахування. 

    Телефон для довідок: (057) 707-37-18; (057) 707-37-53     

                                        E-mail: hnadu.zao@ukr.net 

Перелік необхідних документів  

для вступу до університету на освітньо-кваліфікаційний рівень 

бакалавра для випускників коледжів або технікумів 

1. Заява встановленого зразка. 

2. Диплом молодшого спеціаліста (з додатком) – оригінал та дві копії. 

3. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) за 2017-2020 роки 

з української мови та літератури – оригінал та його дві копії. 

4. Для спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 

«Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Сертифікат ЗНО за 2017-2020 роки з математики (або історії України за 

умови вступу на контрактну форму навчання) – оригінал та його дві копії. 

5. 6 фотокарток (розмір 3 × 4 см, без головного убору). 

6. Три копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт або ID-

картка з додатком). 

7. Три копії ідентифікаційного коду. 

8. Копія військового квитка або посвідчення про приписку. 

9. Документи або їх копії, які підтверджують особливі умови зарахування. 

   Телефон для довідок: (057) 707-37-18; (057) 707-37-53     

                                        E-mail: hnadu.zao@ukr.net 

Перелік необхідних документів  

для вступу до університету на освітньо-кваліфікаційний рівень  

бакалавра для випускників коледжів або технікумів 

 1. Заява встановленого зразка. 

2. Диплом молодшого спеціаліста (з додатком) – оригінал та дві копії. 

3. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) за 2017-2020 роки 

з української мови та літератури – оригінал та його дві копії. 

4. Для спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 

«Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Сертифікат ЗНО за 2017-2020 роки з математики (або історії України за умови 

вступу на контрактну форму навчання) – оригінал та його дві копії. 

5. 6 фотокарток (розмір 3 × 4 см, без головного убору). 

6. Три копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт або ID-

картка з додатком). 

7. Три копії ідентифікаційного коду. 

8. Копія військового квитка або посвідчення про приписку. 

9.Документи або їх копії, які підтверджують особливі умови зарахування. 

    Телефон для довідок: (057) 707-37-18; (057) 707-37-53     

                                        E-mail: hnadu.zao@ukr.net 
 


