
Порядок реєстрації заявок вступників для складання 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови )ІВЄ(  

 )яісес анавозінагро оньлаіцепс(  

 

Приймальна комісія Білоцерківського НАУ, здійснює реєстрацію в 

період з 1202 янпрес 5 од янпил 72  року  за умови: 

 особистої присутност ;акинпутсв і  

  

  

 дистанційно (дистанційна реєстрація) 

Для дистанційної реєстрації вступник має надіслати на електронну 

адресу приймальної комісії БНАУ pk_bnau@ukr.net (в темі листа вказати 

спеціальність, на яку планує вступати) скановані копії або фотокопії з телефону:  

 заповненої заяви-анкети (додаток 1);  

 документа, що посвідчує особу (паспорт);  

 облікової картки платника податків  

 фотокарт ук  3х4 см 

 диплому бакалавра  

  

  

 
      

 

 

Для кожного вступника, якому оформлено екзаменаційний листок, на веб-

сайті Українського центру https://testportal.gov.ua створюється інформаційна 

сторінка «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», доступ до якої здійснюється за номером 

екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому. 

 

https://testportal.gov.ua/
COMP
Довідки за телефонами: 	
(04563) 9-18-36; 	097-376-06-93;	050-616-94-60;

COMP
Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) відбудеться 
11 вересня 2021 року  
за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 

COMP
Пункти тестування для проведення спеціально організованої сесії ЄВІ створюватимуться в усіх обласних центрах (окрім м. Донецьк і м. Луганськ), а також у м. Сєвєродонецьк і м. Слов’янськ.

COMP
або



Додаток 1 
до Порядку реєстрації для проходження 
вступних випробувань (пункт 4) 

 
ЗАЯВА-АНКЕТА 

для оформлення екзаменаційного листка 

(у разі дистанційної реєстрації) 

Прошу зареєструвати мене для участі у вступному(их) випробуванні(ях) для вступу для 

здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти в Білоцерківському НАУ  
за спеціальністю_____________________________________________________________________  

Для реєстрації надаю такі дані: 

прізвище___________________________________________________________________________ 

ім’я______________________________по батькові (за наявності)____________________________ 

дата народження ______________документ, що посвідчує особу______________________________ 
   (тип документа,   серія (за наявності),    номер 

реєстраційний номер облікової картки платника податків____________________________________ 

Дані про освіту: 
 

                           

 
здобув(ла) освітній ступінь бакалавра  (рік здобуття) ________________________________________ 
дані документа про здобутий ступінь вищої освіти________________________________________ 
                                     (серія, номер) 

 
Дані, необхідні для формування екзаменаційного листка: 
Загальна інформація: 
номер(и) контактного(их) телефону(ів)___________________________________________________
  

інформація про необхідність створення особливих умов_____________________________________ 
код умови____________________________________________________________________________ 
дата та номер медичного висновку_______________________________________________________ 

 

Інформація про вступні випробування: 
             

назва іноземної мови, із якої бажаю скласти ЄВІ__________________________________________  
населений пункт, у якому бажаю скласти ЄВІ_____________________________________________ 
 

  

  
 

Прошу екзаменаційний листок, сформований за підсумками реєстрації:  
□ зберігати в приймальній комісії до мого особистого звернення; 
□ надіслати мені засобами поштового зв’язку на таку поштову адресу:  
____________________________________________________________________________________
  
 
Зазначені мною дані правильні                  _________________________  _______________________________ 

             підпис                           Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ 

Електронна адреса для листування ____________________________ 

 
До заяви додаю: 

□ копію документа, що посвідчує особу; 

□ копію облікової картки платника податків; 

□ копію довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для 

осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти); 

□ копію документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в 

минулі роки); 

□ копію медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих 

умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання); 

□ фотокартку для документів. 

 
 

 


