
Перелік документів 
для вступу до Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі 

Закарпатської академії мистецтв 
 
Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої 
освіти за денною формою навчання подають заяви: 

 тільки в електронній формі, крім визначених у цьому 
пункті випадків; 

 тільки у паперовій формі: 
 для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами 

та/або квотою-1 відповідно до Правил прийому; 
 при наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, 

даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про 
повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього 
незалежного оцінювання; 

 у разі подання іноземного документа про повну загальну 
середню освіту; 

 у разі подання документа про повну загальну середню 
освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх 
виготовлення; 

 у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або 
подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої 
довідкою приймальної комісії Коледжу. 

 
Інші категорії вступників, крім зазначених вище, подають 

заяви тільки в паперовій формі.  
 
Заява в електронній формі подається вступником шляхом 

заповнення електронної форми в режимі он-лайн та 
розглядається приймальною комісією Коледжу мистецтв ім. А. 
Ерделі Закарпатської академії мистецтв згідно з Порядком 
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у 
конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 
році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 
від 13 жовтня 2017 року № 1378. 

 
У Коледжі мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії 

мистецтв створений консультаційний центр при приймальній 



комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в 
електронній формі. Вступники можуть звернутися до 
консультаційного центру Коледжу з метою створення 
електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, 
завантаження додатка до документа про повну загальну середню 
освіту. 

 
Заява в паперовій формі подається вступником особисто до 

приймальної комісії Коледжу. Факт подання кожної заяви в 
паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою 
приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви. 

 
У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із 

зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, 
спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання. 

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції 
вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів: 

 «претендую на участь в конкурсі на місця державного та 
регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за 
кошти фізичних або юридичних осіб у випадку неотримання 
рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або 
регіональним замовленням»; 

 «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за 
кошти фізичних або юридичних осіб». 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію 
вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти 
фізичних та юридичних осіб. 

 
Під час подання заяви в паперовій формі вступник 

пред’являє особисто оригінали: 
 документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження 

для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2018 року); 
 військово-облікових документів; 
 документа державного зразка про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 
здійснюється вступ, і додаток до нього; 

 сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного 
оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої 
освіти); 



 документів, які підтверджують право вступника на 
зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами 
вступних іспитів та/або квотою-1 (за наявності). 

 
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій 

території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 
року, а також вступники, які проживають на територіях, де 
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, 
подають документи з урахуванням особливостей, передбачених 
наказом № 560 та наказом № 697 відповідно. 

 
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається 
довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його 
здобуття, у тому числі без подання додатка документа про 
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

 
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
 копію документа, що посвідчує особу; 
 копію документа державного зразка про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 
здійснюється вступ, і додатка до нього; 

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного 
оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої 
освіти); 

 шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 
 
Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до 

участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує 
особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за 
наявності). 

 
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами 

приймальною комісією Коледжу. Копії документа, що посвідчує 
особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не 
підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення 
оригіналів не приймаються. 


