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Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття 

освітнього професійного ступеня фаховий молодший бакалавр 

на основі базавої загальної середньої освіти за денною формою 

навчання
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Етапи вступної кампанії Строки проведення

Початок прийому заяв та документів 29 червня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

мають складати  вступні випробування
о 1800 годині

13 липня 2021 року

Строки проведення вступних випробувань 
14 – 24 липня

2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників рекомендованих до зарахування на місця 

державного замовлення

не пізніше

27 липня 2021 року

Виконання вимог до зарахування особами 

рекомендованими до зарахування на місця за 

державним замовленням

до 1200 години

29 липня 2021 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 1200 години

31 липня 2021 року,

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 03 

серпня 2021 року



Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття 

освітнього професійного ступеня фаховий молодший бакалавр 

на основі повної загальної середньої освіти за денною формою 

навчання
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Етапи вступної кампанії Строки проведення

Реєстрація вступників для складання іспитів 01-13 липня 2021 року

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають 

на основі вступних іспитів
14-26 липня 2021 року

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають 

на основі ЗНО
14 липня – 02 серпня 2021

Строки проведення вступних випробувань для вступників, які 

претендують вступ на бюджет 01-13 липня 2021 року

Строки проведення вступних випробувань для вступників, які 

претендують вступ на комерцію
14 липня-02 серпня 2021 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників 

рекомендованих до зарахування 
До 1200 05 серпня 2021 року

Виконання вимог до зарахування особами, рекомендованими 

до зарахування

за державним замовленням –

1200 години 09 серпня 2021 року,

за кошти фізичних або юридичних осіб –

1200 години 17 серпня 2021 року,

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

14 серпня 2021 року,

за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 30 вересня 2021 року 



Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття 

освітнього професійного ступеня фаховий молодший бакалавр 

на основі ОКР «Кваліфікований робітник» за денною формою 

навчання
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Етапи вступної кампанії Строки проведення

Початок прийому заяв та документів 13 липня  2021 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

мають складати  вступні  фахові випробування
о 1800 годині

10 серпня 2021 року

Строки проведення вступних фахових випробувань 
11-17 серпня

2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників рекомендованих до зарахування
не пізніше 1200 години 

17 серпня 2021 року

Виконання вимог до зарахування особами 

рекомендованими до зарахування 
до 1200 години

23 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 1200 години

25 серпня 2021 року,

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 

серпня 2021 року



Порядок прийому заяв та документів для участі у 
конкурсному відборі до навчання у коледжі

⚫ Вступники на основі базової загальної середньої освіти та на

основі ОКР «Кваліфікований робітник» подають заяви в

письмовій формі.

⚫ Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають

заяви в електронній формі.



Перелік документів для вступу
⚫ Заява на вступ

⚫ Оригінал та копія документу про освіту і додаток до нього;

⚫ Оригінал та копія сертифіката зовнішнього незалежного 
оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років;

⚫ Копія документа, що посвідчує особу (паспорт)

⚫ При наявності ID-картки: копія Витягу з Єдиного державного 
демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або довідка 
про реєстрацію місця проживання, видана в 2021 р.

⚫ Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків 
(індивідуальний податковий номер)

⚫ Копія медичної довідки за формою 086-о.

⚫ Копія військового квитка або посвідчення про приписку – для 
військовозобов’язаних.

⚫ Оцінки до сертифіката ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років

⚫ Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.



Перелік предметів для вступу на основі БЗСО

-237 Залізничний транспорт

⚫ Українська мова (диктант)

⚫ Математика (усно)

- 274 Автомобільний транспорт

⚫ Українська мова (диктант)

⚫ Математика (усно)

- 275 Транспортні технології

⚫ Українська мова (диктант)

⚫ Математика (усно) або Географія



Перелік предметів для вступу та сертифікатів ЗНО на базі 
ПЗСО

- 273 Залізничний транспорт:

⚫ Українська мова (диктант)

⚫ Математика або Історія України або Фізика (усно)

- 274 Автомобільний транспорт:

⚫ Українська мова (диктант)

⚫ Математика або Історія України або Фізика (усно)

- 275 Транспортні технології:

⚫ Українська мова (диктант)

⚫ Математика або Історія України або Географія (усно)



Перелік предметів для вступу на основі ОКР «Кваліфікований 
робітник»

-237 Залізничний транспорт

⚫ Українська мова (диктант)

⚫ Фахове випробування

- 274 Автомобільний транспорт

⚫ Українська мова (диктант)

⚫ Фахове випробування

- 275 Транспортні технології

⚫ Українська мова (диктант)

⚫ Фахове випробування


