Інформація щодо вступу для вступників на основі базової загальної
середньої освіти (9 клас) на навчання для здобуття освітньо-професійного
ступеня «фаховий молодший бакалавр»
Коледж здійснює прийом на навчання вступників на основі 9 класу за державним
замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб

Етапи вступної кампанії
для вступників на основі базової загальної середньої освіти
( 9 клас)
• з 29 червня по 13 липня 2021
Прийом заяв та документів
Вступні іспити

• з 14 липня по 24 липня 2021

Оприлюднення рейтингового
списку

• 27 липня 2021

Виконання вимог до зарахування

• до 12.00 год. 29 липня 2021

Зарахування на навчання за
державним замовленням

• 31 липня 2021

(подання оригіналів документів про освіту)

Зарахування на навчання за кошти
фізичних і юридичних осіб

• не пізніше 03 серпня 2021

Конкурсний відбір на навчання для вступників на основі БЗСО (9 клас)
здійснюється у формі вступних іспитів з математики та української мови.

Документи, які необхідно подати при вступі на основі базової
загальної середньої освіти (9 клас)
1. Заява;
2. Паспорт ( у вигляді ІD картки) свідоцтво про народження тільки для осіб, яким

виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року;
3. Довідка про реєстрацію місця проживання (Додаток 13 до Правил реєстрації місця

проживання);
4. Документ про базову загальну середню освіту та додаток до нього
5. 4 фотокартки розміром 3х4 см;
6. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
7. Конверти з поштовими марками по Україні – 4 шт
8. Документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для

зарахування

Вступники, які є громадянами України, але через свої релігійні переконання
відмовляються від отримання паспорта громадянина України з безконтактним
електронним носієм у формі ID-картки подають особисто до приймальної комісії:
заяву на ім'я керівника закладу вищої або фахової передвищої освіти про
дозвіл на подання свідоцтва про народження та листа територіального підрозділу
Державної міграційної служби з інформацією про належність особи до
громадянства України замість документа, що посвідчує особу і громадянство
відповідно до статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус»;
свідоцтво про народження;
лист територіального підрозділу Державної міграційної служби з
інформацією про належність особи до громадянства України;
заяву на ім'я керівника закладу вищої або фахової передвищої освіти в
довільній формі про те, що вони поінформовані щодо неможливість без
отримання документа, який посвідчує особу і громадянство, реалізувати право
на отримання:
- стипендії;
- студентського квитка;
- документа про здобуту освіту.

Інформація щодо вступу для вступників на основі повної загальної
середньої освіти (11 клас) на навчання для здобуття освітньо-професійного
ступеня «фаховий молодший бакалавр»
Коледж здійснює прийом на навчання вступників на основі 11 класу
тільки за кошти фізичних і юридичних осіб ( в межах вакантних місць
ліцензованого обсягу)
Етапи вступної кампанії
для вступників на основі повної загальної середньої освіти
( 11 клас)
Реєстрація електронних кабінетів вступників

• з 01 липня 2021

Прийом заяв та документів вступників, які
вступають за результатами вступних іспитів
Прийом заяв та документів вступників, які
вступають на основі сертифікатів ЗНО

• з 14 липня по 02 серпня 2021

Вступні іспити

• з 27 липня по 30 липня 2021

• з 14 липня по 26 липня 2021

Оприлюднення рейтингового списку

• 05 серпня 2021

Виконання вимог до зарахування

• 19 серпня 2021

Зарахування на навчання за кошти фізичних
і юридичних осіб

• 20 серпня 2021

Конкурсний відбір на навчання для вступників на основі ПЗСО (11 клас)
здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних
іспитів. У 2021 році приймаються сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020, 2021
років.

№
з/п
1

2

Спеціальність
Інформаційна,
бібліотечна та
архівна справа

Перелік конкурсних предметів
Спеціалізація
Перший
предмет
Діловодство

Українська
мова

Історія
України або
математика

Фінанси,
банківська справа
та страхування

Фінанси і кредит

Українська
мова

Математика
або фізика

Менеджмент

Організація виробництва

Українська
мова

Історія
України або
математика

Інженерія
програмного
забезпечення

Розробка програмного
забезпечення

Українська
мова

Математика
або фізика

3

4

Другий
предмет

5

Транспортні
технології
(автомобільний
транспорт)

6
Геодезія та
землеустрій

Організація перевезень
та
управління
на
автомобільному
транспорті
Геодезичні роботи та
експлуатація
геодезичного обладнання
Землевпорядкування
Картографічні роботи

Українська
мова

Математика
або фізика

Українська
мова

Математика
або фізика

Українська
мова
Українська
мова

Математика
або географія
Математика
або географія

Документи, які необхідно подати при вступі на основі
повної загальної середньої освіти (11 клас)
1. Заява;
2. Паспорт;
3. Довідка про реєстрацію місця проживання (Додаток 13 до Правил
4.
5.
6.
7.

реєстрації місця проживання);
Документ про повну загальну середню освіту та додаток до нього
Сертифікати ЗНО (2018, 2019, 2020, 2021 років);
4 фотокартки розміром 3х4 см;
Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

8. Військово-обліковий документ;
9. Конверти з поштовими марками по Україні – 4 шт.

Інформація щодо вступу для вступників на основі диплома молодшого спеціаліста
для здобуття освітнього ступеня бакалавра Коледж здійснює прийом на
навчання вступників на основі диплома молодшого спеціалістів тільки за
кошти фізичних і юридичних осіб

Етапи вступної кампанії
для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст
Прийом заяв та документів

• з 14 липня по 23 липня 2021

Фахові вступні випробування

• з 24 липня по 30 липня 2021

Оприлюднення рейтингового списку
Виконання вимог до зарахування
Зарахування на навчання за кошти фізичних
і юридичних осіб

• 02 серпня 2021
• до 06 серпня 2021
• 10 серпня 2021

Перелік конкурсних предметів
Спеціальність(напрям підготовки)
Назва
Код

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)
фахове випробування

193
072

Геодезія та землеустрій
Фінанси, банківська
справа та страхування

Українська мова (сертифікат ЗНО)
Математика або історія України (сертифікат ЗНО)
фахове випробування
Українська мова та література (сертифікат ЗНО)
Математика або історія України (сертифікат ЗНО)

Документи, які необхідно подати при вступі на основі основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
Заява;
2. Паспорт;
3. Довідка про реєстрацію місця проживання (Додаток 13 до Правил реєстрації місця
проживання);
1.

Документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень та додаток до нього;
5. Сертифікати ЗНО (2018, 2019, 2020, 2021 років);
6. 4 фотокартки розміром 3х4 см;
7. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
4.

8.

Військово-обліковий документ;

9.

Конверти з поштовими марками по Україні – 4 шт.

