
До уваги вступників!
Для участі у реєстрації вступників для складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) на навчання для 
здобуття ступеня магістра, необхідно особисто* звернутися 

до приймальної комісії 
НУ «Запорізька політехніка» ауд. 1.1
з 11.05.2021 р. до 03.06.2021р.

Приймальна комісія працює з 09:00 до 17:00
Перерва з 12:00 – 13:00
Вихідні: субота, неділя

Приймальна комісія НУ ЗП

* У разі продовження дії червоної карантинної зони в м. Запоріжжя з 11.05.2021 р. до 03.06.2021р., 
документи до приймальної комісії надаються ВИКЛЮЧНО у електронному вигляді на електронну адресу 
приймальної комісії nuzp.pk@gmail.com 



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

 заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (Заповнюється 

у приймальній комісії);

 документ, що посвідчує особу (оригінал та копія);

 облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 

отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків) (оригінал та копія);

 довідка, видана 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);

 документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили 

навчання в минулих роках);

 фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) розміром 3х4 із зображенням, що відповідає 

досягнутому віку вступника. Якщо документи подаються в електронному вигляді, то файл із фото має бути 

формату .jpg або .png, розмір якого не більше 1мб.

 медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/O (у разі потреби створення 

особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).



Графік реєстрації на ЄВІ по факультетам НУ «Запорізька політехніка»*

Факультет Дата
Гуманітарний факультет 12.05.2021
Електротехнічний факультет 13.05.2021
Інженерно-фізичний факультет 14.05.2021
Машинобудівний факультет 17.05.2021
Транспортний факультет 18.05.2021
Факультет будівництва, архітектури та дизайну 19.05.2021
Факультет економіки і управління 20.05.2021
Факультет комп’ютерних наук і технологій 21.05.2021
Факультет міжнародного туризму та економіки 24.05.2021
Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій 25.05.2021
Факультет соціальних наук 26.05.2021
Факультет управління фізичною культурою та спортом 27.05.2021
Юридичний факультет 28.05.2021

* У разі продовження дії червоної карантинної зони в м. Запоріжжя з 11.05.2021 р. до 03.06.2021р., 
документи до приймальної комісії надаються ВИКЛЮЧНО у електронному вигляді на електронну адресу 
приймальної комісії nuzp.pk@gmail.com 

Ознайомитися з процедурою реєстрації на  ЄВІ можна за посиланням : 

https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/


