
 

 
Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти 

проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної компанії 

Денна форма навчання 

на основі: 

Навчання без відриву від 

виробництва на основі: 

базової загальної 

середньої освіти 

повної загальної 

середньої освіти 

повної загальної середньої 

освіти 

Початок прийому заяв та 

документів 
10 липня 2015р. 10 липня 2015р. 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які 

мають проходити співбесіду, 

творчий конкурс і складати 

вступні екзамени, що 

проводить Коледж 

24 липня 2015р. о 18.00 годин 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які не 

проходять творчий конкурс, 

не складають вступних 

екзаменів 

24 липня 2015р. 

о 18.00 годин 

02 серпня 2015р. 

о 18.00 годин 

7 серпня 2015р. 

 

Строки проведення 

Коледжем творчих 

конкурсів, вступних 

випробувань, співбесіди 

25 липня до 31 липня 2015р. 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

На місце  

держзамовлення - не пізніше 

12.00 годин 06 серпня 2015р. 

 

На навчання за кошти фізичних і 

юридичних осіб - не пізніше  

15 серпня 2015р. 

На місце 

держзамовлення - не 

пізніше 09 серпня 2015р. 

 

На навчання за кошти 

фізичних і юридичних 

осіб - не пізніше  

15 серпня 2015р. 

Термін вибору вступниками 

місця навчання (відповідно 

до зазначених пріоритетів) 

На місце 

держзамовлення - 

до 18.00 годин 10 серпня 2015р. 

 

 

На навчання за кошти фізичних і 

юридичних осіб - не пізніше 

15 серпня 2015р. 

На місце 

держзамовлення -  

до 18.00 годин 12 серпня 

2015р. 

 

На навчання за кошти 

фізичних і юридичних 

осіб - не пізніше  

17 серпня 2015р. 

Терміни зарахування 

вступників 

за державним замовленням 

не пізніше  12.00 годин 

11  серпня 2015р. 

 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб - не пізніше 

17 серпня 2015р. 

за державним 

замовленням – 

до 15 серпня 2015р. 

 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб - не 

пізніше 

25 серпня 2015р. 

 

 

 



ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» 

 

 

 

 Документи для вступу: 

 

 документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 

нього, за особистим вибором оригінали або копії;  

 сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти 

2015 року  (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за 

особистим вибором оригінали або копії;  

 шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см; 

 паспорт (або свідоцтво про народження)  та військовий квиток (посвідчення 

про приписку до призовної дільниці)  вступники пред’являють особисто; 

 копія ідентифікаційного коду. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


