
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,  
що подаються вступниками на навчання до ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» для вступу на навчання для 
здобуття ступеня «БАКАЛАВР» 

 

№ 
з/п 

1. Етап початку подання заяв та документів 

1. 
заява (подається через електронний кабінет вступника в окремих випадках – письмово): 

 від осіб, які вступають за спеціальними умовами – з 29 липня по 08 серпня 2022 р. 

 від осіб, які вступають на загальних підставах – з 29 липня по 23 серпня 2022 р. 

2. 
документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

3. 
документи про результати складання Національного мультипредметного тесту 
(або сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (приймаються 
сертифікати за 2019 – 2022 роки); 

4. 
одна кольорова фотокартка розміром 3 х 4 (1 Мб для фотокарток в електронній 
формі); 

5. 
документи, які підтверджують право вступника на зарахування або участь в 
конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди (за наявності); 

6.  мотиваційний лист 

2. Етап виконання вимог до зарахування 

1. копія документа (одного з документів), що посвідчує особу (пред’явити оригінал); 

2. 
копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) 
(пред’явити оригінал); 

3. 
оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

4. 
копія військово-облікового документу (для військовозобов’язаних – військового 
квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – 
посвідчення про приписку до призовних дільниць) (пред’явити оригінал); 

5. 
оригінали документів про складання Національного мультипредметного тесту 
або сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та інформаційної 
картки з отриманими балами про результати ЗНО; 

6. чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

7. 
оригінали документів, які підтверджують право вступника на зарахування або 
участь в конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди (за наявності); 

8. документ, що підтверджує зміну прізвища (за наявності) 
 
 

* подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого 
подання шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 
кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії 
pk@mipolytech.education 

mailto:pk@mipolytech.education

