
При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто: 
-              документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт 
громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), 
військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження 
- для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який 
засвідчує особу і громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про 
громадянство України»); 
-              документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється 
вступ, і додаток до нього; 
-              сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на 
основі повної загальної середньої освіти). 
На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа 
державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката 
зовнішнього незалежного оцінювання. 
5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
-              документ державного зразка про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 
додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії; 
-              сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на 
основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали 
або копії; 
-              копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 
-              шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано 
особливими умовами зарахування за відповідними напрямами 
(спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для 
прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною 
комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування. 
При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також 
академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту. 
5.6. Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, 
що видані у 2015 році. 
5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною 
комісією, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без 
пред’явлення оригіналів не розглядаються. 
5.8. Особи, у яких є захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, 
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства 
охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, 
зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 
189/14880, в зв’язку чим вони не проходили зовнішнє незалежне оцінювання, 
подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх 
право на складання вступних випробувань в МЕГУ. 



5.9. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які 
бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну 
загальну середню освіту, сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання 
2015 року з конкурсних предметів, визначених додатком 5 до цих Правил. 
5.10. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником 
електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною 
комісією МЕГУ згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній 
формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, 
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 
2014 року № 1172. 
 


