
Перелік необхідних документів для вступу до університету  

на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра 

1. Заява встановленого зразка. 

2. Диплом бакалавра/спеціаліста/магістра з додатком – оригінал та 

його дві копії. 

3. Сертифікат єдиного вступного іспиту з іноземної мови за 2020 

рік (крім осіб, що вступають на основі диплому спеціаліста або 

магістра) – оригінал та його дві копії. 

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

5. Три копії документа, що посвідчує особу та громадянство 

(паспорт або ID-картка з додатком). 

6. Три копії ідентифікаційного коду. 

7. Документи або їх копії, які підтверджують особливі умови 

зарахування. 
 

Телефон для довідок: (057) 707-37-18; (057) 707-37-76 

                      E-mail: fpk@khadi.kharkov.ua; cop.khadi18@gmail.com 
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