
 

Документи 

 
При вступі до Київського хореографічного коледжу абітурієнти 

подають такі документи  
1) Заяву про участь у конкурсному відборі в паперовому або в електронному вигляді. Заява 

в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального 

закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист 

персональних даних».  

2)  Документ, що посвідчує особу та громадянство.  

3) 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).  

4)  Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії.  

5)  Медичну довідку за формою 086-о.  

6)  Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.  

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.  

 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого 

навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.  

 

 

Іноземці  подають  до  вищих  навчальних   закладів   такі документи: 

1) заяву-анкету; 

2) згода на обробку персональних даних 

3) оригінал та копію документа про попередню освіту; 

4) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься 

інформація про його успішність з навчальних дисциплін; 

5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони 

здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на 

навчання в Україну; 

6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без 

громадянства; 

7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими 

укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги); 

8) 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм; 

            9) документ   про  відсутність  ВІЛ-інфекції,  якщо  інше  не  

передбачено міжнародними договорами України; 

           10) зворотний   квиток   з   відкритою   датою  повернення  на  

батьківщину терміном до одного року. 
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