
Шановні колеги! 

З метою вдосконалення роботи відділу контрактного навчання по 

оформленню контрактів для здобувачів вищої освіти, які вступають до 

Університету у 2022-2023 н.р., до Приймальних комісій надіслані електронні 

направлення, які є підставою для початку співпраці Відділу з абітурієнтами. 

Це направлення розроблено у вигляді гугл форми і містить наступну 

інформацію: 

 ПІБ абітурієнта 

 факультет, форма навчання,  рівень освіти, курс 

 освітня програма, 

 телефон та електронна адреса абітурієнта 

Ця гугл форма заповнюється Приймальною комісією факультету і 

надсилається зі спеціально визначеної пошти (для унеможливлення 

відправлення даних зі сторонніх джерел) до відділу контрактного навчання. 

Після отримання направлення відділ контрактного навчання надсилає 

на вказану в направленні пошту абітурієнта лист з переліком документів 

(фотографій або скан копій), необхідних для підготовки контракту, а саме: 

 

Для Замовника (особи, яка підписуватиме контракт) -  це: 

 Паспорт (необхідні сторінки з даними щодо серії, номера, ким та коли 

      виданий документ, адреса реєстрації) 

 Довідка про реєстрацію місця проживання (за умови, що паспорт 

нового зразка) 

 ІПН (код) 

Для Абітурієнта  -  це: 

 Паспорт (необхідні сторінки з даними щодо серії, номера, ким та коли 

виданий документ, адреса реєстрації) 

 Довідка про реєстрацію місця проживання (за умови, що паспорт 

нового зразка) 

 



Для оформлення контракту необхідно додати електрону пошту та мобільні 

телефони Замовника та Абітурієнта і заповнити гугл форму за посиланням. 

 Після отримання  відділом контрактного навчання необхідних 

документів і підготовки контракту Абітурієнту надсилається лист з 

інформацією, що його дані оброблені.  

Після підписання наказу Ректора на зарахування студент листом 

отримує інформацію  про зарахування та  запрошення  особи, яка вказана як 

Замовник, для підписання контрактів у відділ контрактного навчання, а 

також детальну  інструкцію для правильної та своєчасної оплати контракту у 

встановлені строки. 

Бажаємо всім успішної та плідної роботи та сподіваємось на 

взаєморозуміння та взаємодопомогу в такий складний для нашої країни час, 

та нагадуємо, що відділ контрактного навчання готовий до співпраці в будь-

якому форматі відповідно до ситуації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


