
 

 

 

ЧЕРКАСЬКАИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ 

 

 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ  

В 2023 РОЦІ  
 
 З початком вступної кампанії абітурієнту потрібно створити електронний кабінет в 

ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua). Через особистий кабінет вступник 

подає заяви про вступ до Коледжу на бажані конкурсні пропозиції та завантажує копії 

необхідних документів. 

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані: 

✔ адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде 

логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника; 

✔ пароль для входу до особистого електронного кабінету; 

✔ серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу 

вступу); 

✔ номер, РIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання/сертифіката національного мультипредметного тесту. У разі наявності даних різних 

років та іспитів вказується будь-який з передбачених до використання на відповідній основі 

вступу, визначений Правилами; 

✔ тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний 

номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифіката 

зовнішнього незалежного оцінювання І сертифіката національного мультипредметного тесту);  

✔ реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у 

вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах. 

 

До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронному 

вигляді. 

 

Подають заяви тільки в паперовій формі: 

• якщо немає можливості подати документи через електронний кабінет; 

• у разі подання документа про освіту старого зразка. 

У цих випадках заяви подаються вступником особисто до приймальної комісії Коледжу. 

 

В паперовій формі подають такі документи: 

• паспорт або інший документ про посвідчення особи; 

• військовий квиток, приписне або тимчасове посвідчення; 

• атестат та додаток до нього; 

• сертифікат ЗНО, НМТ; 

• документ, що підтверджує право на зарахування по співбесіді, іспитам або квотам; 

• 4 кольорові фотокартки розміром 3х4. 

 

Початок прийому документів: 

з 30 червня по 13 липня (ОПС ФМБ 9 кл.) 

з 14 липня по 9 серпня (31 липня) (ОПС ФМБ 11 кл.) 

з 1 по 31 липня (ОС бакалавра, ОС молодшого бакалавра) 

https://studspravka.com.ua/vstupna-kampaniia/yak-stvoriti-elektronniy-kabinet-vstupnika
https://vstup.edbo.gov.ua/

