
Правила прийому на 

навчання у 2022 році

Чернівецький транспортний 

фаховий коледж
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58002, м.Чернівці, вул. 28 Червня,73

М.Т. (098)7206344, 

е-mail: pryyom.chtfk@gmail.com



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

(основна сесія)
Строки проведення

Початок прийому заяв та документів 30 червня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

мають складати  вступні випробування
о 1800 годині

13 липня 2022

Строки проведення вступних випробувань 
14 – 21 липня

2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників рекомендованих до зарахування на місця 

державного замовлення

не пізніше

26 липня 2022 року

Виконання вимог до зарахування особами 

рекомендованими до зарахування на місця за 

державним замовленням

до 1200 години

28 липня 2022 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 

1200 години

30 липня 2022року,

за кошти фізичних та юридичних осіб – не 

пізніше 03 серпня 2022 року

Електронні кабінети 23.06 - 31.10



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

(додаткова І сесія)
Строки проведення

Початок прийому заяв та документів 25 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

мають складати  вступні випробування
о 1800 годині

08 серпня 2022

Строки проведення вступних випробувань 
09-20 серпня 

2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників рекомендованих до зарахування на місця 

державного замовлення

не пізніше

22 серпня 2022 року

Виконання вимог до зарахування особами 

рекомендованими до зарахування на місця за 

державним замовленням

до 1200 години

25 серпня 2022 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб – не 

пізніше 

30 вересня 2022 року

Електронні кабінети 23.06 - 31.10



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

(додаткова ІІ сесія)
Строки проведення

Початок прийому заяв та документів 09 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

мають складати  вступні випробування
о 1800 годині

22 серпня 2022

Строки проведення вступних випробувань 
23-31серпня 

2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників рекомендованих до зарахування на місця 

державного замовлення

не пізніше

02 вересня 2022 року

Виконання вимог до зарахування особами 

рекомендованими до зарахування на місця за 

державним замовленням

до 1200 години

05 вересня 2022 року

Терміни зарахування вступників
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 

30 вересня 2022 року

Електронні кабінети 23.06 - 31.10



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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Електронні кабінети 01.07 - 31.10

Етапи вступної кампанії

(основна сесія)
Строки проведення

Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

мають складати  вступні випробування
до 1800 годині

05 серпня 2022(ІУС); 31 серпня 2022 (ЗНО)

Строки проведення вступних випробувань 
08-16 серпня 

2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників рекомендованих до зарахування на місця 

державного замовлення

не пізніше

01 вересня 2022 року 

Виконання вимог до зарахування особами 

рекомендованими до зарахування на місця за 

державним замовленням

до 1200 години

06 вересня 2022 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше

1200 години

08 вересня 2022року,

за кошти фізичних та юридичних осіб 16 

вересня 2022 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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Електронні кабінети 01.07 - 31.10

Етапи вступної кампанії

(додаткова сесія)
Строки проведення

Початок прийому заяв та документів 31 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

мають складати  вступні випробування
до 1800 годині

21 вересня 2022(ІУС); 30 вересня 2022 

(ЗНО)

Строки проведення вступних випробувань 
22 -31вересня 

2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників рекомендованих до зарахування на місця 

державного замовлення

не пізніше

01 жовтня 2022 року 

Виконання вимог до зарахування особами 

рекомендованими до зарахування на місця за 

державним замовленням
03 жовтня 2022 року

Терміни зарахування вступників
за кошти фізичних та юридичних осіб до 

30 листопада 2022 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

(основна сесія) Строки проведення

Початок прийому заяв та документів 11 липня  2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

мають складати  вступні  фахові випробування
о 1800 годині

08 серпня 2022 року

Строки проведення вступних випробувань 
09-15 серпня

2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників рекомендованих до зарахування
не пізніше 1200 години 

16 серпня 2022 року

Виконання вимог до зарахування особами 

рекомендованими до зарахування 
до 1200 години

19 серпня 2022 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 1200

години

22 серпня 2022 року,

за кошти фізичних та юридичних осіб – не 

пізніше 30 серпня 2022 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

(додаткова сесія) Строки проведення

Початок прийому заяв та документів 29 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

мають складати  вступні  фахові випробування
о 1800 годині

26 вересня 2022 року

Строки проведення вступних випробувань 
27 вересня – 01 жовтня

2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників рекомендованих до зарахування
не пізніше 1200 години 

03 жовтня2022 року

Виконання вимог до зарахування особами 

рекомендованими до зарахування 
до 1200 години

06 жовтня2022 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не 

пізніше 07 жовтня 2022 року



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

● Вступники на основі на основі ОКР «Кваліфікований робітник»

подають заяви в письмовій формі.

● Вступники на основі базової загальної середньої освіти та 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 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 2022 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 2019, 2020 та 2021 років або результати МНТ 
2022 року;  

● Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.



Перелік предметів для вступу на основі БЗСО

-237 Залізничний транспорт

● Індивідуальна усна співбесіда (Українська мова, Математика);

● Мотиваційний лист.

- 274 Автомобільний транспорт

● Індивідуальна усна співбесіда (Українська мова, Математика);

● Мотиваційний лист.

- 275 Транспортні технології

● Індивідуальна усна співбесіда (Українська мова, Математика);

● Мотиваційний лист.

- 141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка

● Індивідуальна усна співбесіда (Українська мова, Математика);

● Мотиваційний лист.



Перелік предметів для вступу на базі ПЗСО
- 273 Залізничний транспорт:

● Індивідуальна усна співбесіда (Українська мова, Математика або
історія України);

● Мотиваційний лист.

- 274 Автомобільний транспорт:

● Мотиваційний лист

- 275 Транспортні технології:

● Індивідуальна усна співбесіда (Українська мова, Математика або
історія України);

● Мотиваційний лист.

- 141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка:

● Мотиваційний лист



Перелік предметів для вступу за сертифікатами ЗНО на базі 
ПЗСО

- 273 Залізничний транспорт:

● Українська мова (Українська мова та література), Математика або
історія України.

- 274 Автомобільний транспорт:

● Українська мова (Українська мова та література), Математика або
історія України.

- 275 Транспортні технології:

● Українська мова (Українська мова та література), Математика або
історія України.

- 141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка:

● Українська мова (Українська мова та література), Математика або
історія України.



Перелік предметів для вступу на основі ОКР “Кваліфікований
робітник”

-237 Залізничний транспорт

● Індивідуальна усна співбесіда (Українська мова);

● Мотиваційний лист.

- 274 Автомобільний транспорт

● Мотиваційний лист.

- 275 Транспортні технології

● Індивідуальна усна співбесіда (Українська мова);

● Мотиваційний лист.

- 141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка:

● Індивідуальна усна співбесіда (Українська мова);

● Мотиваційний лист.



Як нас знайти?

https://www.facebook.com/Че

рнівецький-транспортний-

фаховий-коледж-

146577046080557/

м. Чернівці, вул. 28 

Червня, 73

Т. (0273) 52-65-00

СHTFK1945

https://www.facebook.com/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6-146577046080557/

