
Шановні випускники 11 класу! 

Колеж здійснює набір на навчання на 1 курс (зі скороченим строком навчання) на 

контракту форму навчання за такими спеціальностями: 

 

Вступ до коледжу здійснюється за результатами вступних іспитів або за 

сертифікатами ЗНО (2017-2020 років) 

Етапи вступної кампанії 

для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

(11 клас) 

реєстрація електронних кабінетів 

вступників 

з 01 серпня 

прийом заяв та документів 

з 13 серпня по 22 серпня - для осіб, які 

вступають на основі вступних іспитів 

з 13 серпня по 01 вересня - для осіб, які 

вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО 

вступні іспити з 23 серпня по 29 серпня 

рейтинговий список вступників 03 вересня 

подання оригіналів документів про освіту 

та сертифікатів ЗНО 

17 вересня 

зарахування на навчання зарахування 

на навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб 

не пізніше 19 вересня 

 

Необхідні документи для вступу 

1. Заява (в електронній чи паперовій формі); 

2. Паспорт; 

3. Витяг з Єдиного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання; 

4. Документ про повну загальну середню освіту та додаток до нього 

5. Сертифікати ЗНО (2017, 2018, 2019, 2020 років),  

6. 4 фотокартки розміром 3х4 см; 

7. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; 

8. Військово-облікові документи 

1.  193 Геодезія та землеустрій (спеціалізація «Геодезичні роботи та експлуатація 

геодезичного обладнання») 

2.  193 Геодезія та землеустрій (спеціалізація «Землевпорядкування») 

3.  193 Геодезія та землеустрій (спеціалізація «Картографічні роботи») 

4.   073 Менеджмент (спеціалізація «Організація виробництва») 

5.  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (спеціалізація «Діловодство») 

6.   072 Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізація «Фінанси та кредит») 

7.  275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (спеціалізація організація 

перевезень та управління на автомобільному транспорті») 



9. Конверти з поштовими марками по Україні – 4 шт. 

Перелік конкурсних предметів 
№ 

з/п 

Спеціальність Спеціалізація Перший 

предмет 

Другий 

предмет 

Мінімальний 

бал 

сертифіката 

ЗНО 

1 Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа 

Діловодство 

Українська 

мова та 

література 

Історія 

України або 

математика 

100 

2 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси і кредит 

Українська 

мова та 

література 

Математика 

або фізика 
100 

3 

Менеджмент Організація виробництва 

Українська 

мова та 

література 

Історія 

України або 

математика 

100 

4 Транспортні 

технології 

(автомобільний 

транспорт) 

Організація перевезень 

та управління на 

автомобільному 

транспорті 

Українська 

мова та 

література 

Математика 

або фізика 
100 

5 

Геодезія та 

землеустрій 

Геодезичні роботи та 

експлуатація 

геодезичного обладнання 

Українська 

мова та 

література 

Математика 

або фізика 
100 

Землевпорядкування 

Українська 

мова та 

література 

Математика 

або географія 
100 

Картографічні роботи 

Українська 

мова та 

література 

Математика 

або географія 
100 

Графік роботи приймальної комісії 

понеділок – п’ятниця – з 09.00 год. до 17.00 год. 

субота, неділя – вихідний 

тел. (044) 500-19-90 


