
Вступна кампанія 2022 р.

Дорожня карта вступника в ЖВПФК 
ДНУ ім.О.Гончара на базі загальної 

середньої освіти

Зареєструвати електронний кабінет

на сайті

https://vstup.edbo.gov.ua/

Реєстрація починається з 23 червня

https://vstup.edbo.gov.ua/


Прийом заяв і документів

починається 30 червня

та

закінчується 13 липня

о 18:00 годині



Подати оригінали документів з наданням 
кваліфікованого електронного підпису

Кваліфікований електронний підпис 

(КЕП) отримується безкоштовно!

Як отримати КЕП:

https://diia.gov.ua/life-situations/yak-otrimati-

elektronnij-pidpis

Отримати КЕП можна:

оф-лайн надавачі послуги:

https://czo.gov.ua/ca-registry

клієнти Приватбанку:

https://acsk.privatbank.ua/main

https://diia.gov.ua/life-situations/yak-otrimati-elektronnij-pidpis
https://czo.gov.ua/ca-registry
https://acsk.privatbank.ua/main


До кожної заяви подається 
окремий мотиваційний лист!

Мотиваційний лист – документ, що

складається та подається вступником, у якому

обґрунтовують причини, чому саме вступник

вважає себе найкращим з-поміж інших

кандидатів для вступу на обрану спеціальність

конкретного навчального закладу



Вимоги до оформлення

обсяг

формат

шрифт

інтервал

абзацний відступ

вирівнювання

1-2 сторінки формату А4 

(≈ 300-600 слів) 

pdf

12 - 14

1 - 1,5

1 - 1,25

по ширині



• «Шапка» - верхня права частина листа, що містить відомості 
про адресата (назва закладу освіти, прізвище та ім’я особи, 
якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я та адреса 
для кореспонденції та електронна, номер телефону)

• Вступ - пояснюємо, чому обрав/обрала навчання саме тут, що 
підштовхнуло до вибору

• Основна частина - викладаємо свою точку зору, власні 
думки, аргументи, що цікавить в обраній програмі, ким себе 
бачите у майбутньому, чим коледж може в цьому вам 
допомогти, описуєте факти, академічні та соціальні здобутки

• Заключна частина – підводиться підсумок у 2-3 речення, які 
мають підтверджувати готовність вступника навчатися

Структура мотиваційного листа



Документи, які подаються при вступі до коледжу

Документ про освіту з додатком

Фотокартки кольорові розміром 3х4 см (4 шт.)

Документ, що посвідчує особу (паспорт або ID 
паспорт, свідоцтво про народження)

Копія довідки про присвоєння 
ідентифікаційного номера

Документи, що дають право на пільги



Наші контакти

АДРЕСА КОЛЕДЖУ: 

52204 м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 

бульвар Свободи, 35

050-191-79-11

068-810-33-45

веб-САЙТ http://gvpk.dp.ua

електронна пошта   zhv.koledzh@gmail.com

http://gvpk.dp.ua/rubrika/golovna/
mailto:zhv.koledzh@gmail.com

