
Машинобудівний фаховий коледж  

Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара

здійснює набір на навчання за освітньо-

професійним ступенем фахового-молодшого 

бакалавра вступників на основі:

➢базової загальної середньої освіти (9 класів)

➢повної загальної середньої освіти (11 класів) 



Дати вступної кампанії 2022

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 класів):

 Реєстрація електронних кабінетів  з 23 червня 2022 року

 Прийом заяв і документів 

➢ розпочинається    30 червня 2022 року

➢ закінчується 13 липня 2022 року

➢ Вступні випробування проводяться 14– 23 липня 2022 року

 Вступники подають заяви у:

- електронному вигляді або у паперовому (відповідно до Правил 
прийому)



Дати вступної кампанії 2022

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) *:

 Прийом заяв і документів 

➢ розпочинається       13 липня 2022 року

➢ закінчується :

-для вступників які складають іспит/іспити 26 липня 2022 року

-для вступників які подають лише сертифікати ЗНО

03 серпня 2022 року

 Вступні випробування проводяться 21 липня – 02 серпня 2022 року

 Вступники подають заяви у:

- електронному вигляді або у паперовому (відповідно до Правил 
прийому)



 При вступі до коледжу на основі базової

загальної середньої освіти (9 класів)

вступники, складатимуть іспит (екзамен у

вигляді тестів) з двох предметів:

- українська мова

- математика



 При вступі до коледжу на основі повної загальної середньої
освіти (11 класів), вступники або складають іспит (екзамен
у вигляді тестів) з двох (або одного) предметів:

- українська мова

- математика

та/або подають сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання виданих у 2019 - 2022 роках з двох предметів:
- українська мова або українська мова і література

- математика (на вибір)

- історія України (на вибір)

- фізика (на вибір)

- англійська мова (на вибір)

у такому разі відповідний бал підвищується на 25%



Код та найменування спеціальності Освітньо-
професійна 
програма

Форма та предмет вступного 
випробування

Іспит або співбесіда Сертифіката ЗНО

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування

Фінанси і кредит Математика Математика

Історія України

Англійська мова
076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність
Економіка 

підприємства

Математика Математика

Історія України

Англійська мова
113 Прикладна математика Прикладна 

математика

Математика Математика

Фізика

Англійська мова

131 Прикладна механіка Обслуговування 

верстатів з ПУ і 

РТК

Мехатроніка та 

промислові 

роботи

Математика Математика

Фізика

Історія України

133 Галузеве машинобудування Технологія 

обробки 

матеріалів на 

верстатах і АЛ

Математика Математика

Фізика

Історія України



 Для вступу до коледжу на основі 9 класів необхідно:

➢ зареєструвати електронний кабінет вступника;

➢ подати електронну заяву на вступ;

➢ зв’язатись з приймальною комісією для консультації.



 Для вступу до коледжу на основі 9 класів необхідно подати

(для вступників, які мають пільги та/або розбіжності в документах):

➢ заяву на ім'я директора (заповнюється у приймальній комісії);

 документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень і додаток до 

нього (свідоцтво);

 паспорт , у тому числі у вигляді ID-картки по досягнені 14-річного віку;

 витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця 

проживання (документ про місце реєстрації вступника);

 приписне свідоцтво (для вступників, яким виповнилось 16 років);

 свідоцтво про народження ТІЛЬКИ для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 

квітня 2022 року та для осіб які мають право на пільги при вступі;

 ідентифікаційний код; – чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3х4;

 шкільна характеристика; – медичні довідка за формою 086-О, 063-О;

 документи які підтверджують право на пільги та свідоцтво

про народження.



 Для вступу до коледжу на основі 11 класів необхідно подати:

 документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень і додаток до 

нього (свідоцтво або атестат);

 сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти подають вступники, 

отриманого у 2019-2022 рр. (на вибір вступника);

 паспорт , у тому числі у вигляді ID-картки по досягнені 14-річного віку

 витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця 

проживання ( документ про місце реєстрації вступника)

 приписне свідоцтво (для вступників, яким виповнилось 16 років)

 свідоцтво про народження ТІЛЬКИ для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 

квітня 2022 року та для осіб які мають право на пільги при вступі;

 ідентифікаційний код; – чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3х4;

 шкільна характеристика; – медичні довідка за формою 086-О, 063-О;

 документи які підтверджують право на пільги.



 Вартість першого року навчання за 

спеціальностями*:

- 131 Прикладна механіка 10 200 грн.

- 133 Галузеве 10 200 грн.

машинобудування

-113 Прикладна математика         12 000 грн.

- 072 Фінанси, банківська 11 800 грн.

справа та страхування

- 076 Підприємництво, торгівля  11 800 грн.

та біржова діяльність 
*Вартість навчання на 2021 рік. З 01.01.2022 вартість буде змінена 

відповідно до індексу інфляції.



Будемо раді 

бачити ВАС у 

нашому коледжі!


